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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
103562052

Пощенски адрес
бул. "Христо Смирненски" 1

Град Пощенски код Държава
Варна 9000 България

Място/места за контакт Телефон
отдел "Маркетинг и договори" 052 978300

На вниманието на
П. Сотирова

Адрес за електронна поща Факс
officeub@mail.bg 052 302953

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=136

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

I.2) 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 Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) 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 Друго (моля, пояснете): ______________
Здравеопазване

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи  
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(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена  
в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория – доставки или услуги, която съответства в най-голяма  
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и

Доставки Услуги
Категория услуга  No
(Моля, вижте приложение  
В1 относно категориите  
услуги)

Основно място на изпълнение или на доставка
складовете на Болнича аптека

код NUTS: BG331

ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение
Да НеНастоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

ІІ.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките  
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
медикаментите като видове и количества, са описани в 
приложенията към настоящото Обявление

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

ІІ.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

ІІ.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки  
и услуги в част ІІ.2)
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат: (ако това е известно, предоставете информация  
само в случаи на поръчки за строителство):
Средствата се осигуряват от договори за медицински дейности с 
НЗОк, МЗ и собствени приходи, а разплащанията се осъществяват, 
съобразно договореното

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз

(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство: (URL)

Законодателство в областта на опазването на околната среда: (URL)

Закрила на заетостта и условия на труд: (URL)

За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които  
може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда,  
закрилата на заетостта и условията на труд, моля попълнете приложение А.ІІ-ІV (в 
приложимите случаи)

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 06/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  
информация
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)
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Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от  
която може да бъде получена информация относно данъците
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от  
която може да бъде получена информация относно опазването на околната среда
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от  
която може да бъде получена информация относно закрилата на заетостта и  
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условията на труд
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

V) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган  
извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел V толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Антиацидни препарати,  
лекарства за лечение на пептична язва и метеоризъм

1) Кратко описание
Nizatidine sol.inj. 100 mg. 4 ml.
Famotidine sol.inj. 20 mg. 5 ml.
Famotidine tb. 40 mg. x 14
Ranitidine tb. 150 mg. x 60

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
60000
60000
240
300

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
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Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Инхибитори на протонната  
помпа

1) Кратко описание
Esomeprazole powd.inf. 40 mg.
Esomeprazole tb. 40 mg. x 7
Omeprazole caps. 20 mg. x 30
Omeprazole powd.inf. 40 mg.
Pantoprazol tb. 40 mg. x 28
Pantoprazol tb. 40 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
12000
1200
1000
6000
240
240

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  

УНП: f36f9499-c369-4470-ad38-c44f2472ee67 6



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Спазмолитични и  
антихолинергични средства и препарати, засилващи перисталтика

1) Кратко описание
Drotaverine sol.inj. 40 mg. 2 ml.
Papaverine sol.inj. 20 mg./ml. 1 ml.
Atropine sol.inj. 1 mg./ml. 1 ml.
Butylscopolamine sol.inj. 20 mg./ml. 2 ml.
Butylscopolamine tb. 10 mg. x 20
Metamizole sodium, Fenpiverine bromide, Pitofenone hydrochloride 
sol.inj. 2 ml.
Metoclopramide sol.inj. 5 mg./ml. 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
12000
20000
12000
12000
600
6000
12000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
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поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Средства за лечение на  
жлъчка и черен дроб

1) Кратко описание
Ursodeoxycholic acid caps. 250 mg. x 100
Extr. Cynarae dr. x 60
Essentiale phospholipida, Pyridoxini chloridum, Cyanobalaminum 
caps. X 30
L-Ornithine L-Aspartate conc.inf. 5 g. 10 ml.
L-Ornithine L-Aspartate gran. 3 g. x 30
Sylimarin tb. 90 mg. x 30
Sylimarin tb. 140 mg. x 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
600
240
6000
600
2400
1200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
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Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Лаксативни средства

1) Кратко описание
Senna glycosides sol. 75 ml.
Lactulose syr. 65 g./100 ml. 200 ml.
Lactulose syr. 65 g./100 ml. 500 ml.
Macrogol, combinatons powd.oral 64 g. x 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
240
1200
600
1200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Антидиарични средства

1) Кратко описание
Loperamide caps. 2 mg. x 6
Sulfasalazine tb. 500 mg. x 50
Sulfasalazine tb. 500 mg. x 100
Mesalazine supp. 500 mg. x 10
Mesalazine susp.rect. 4 g. 60 ml. x 7
Mesalazine tb. 500 mg. x 100
Saccharomyces boulardii caps. 250 mg. x 10
Lactobacillus rhamnosus 6 mlrd caps. X 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
720
1200
600
120
120
1200
3600
3600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Препарати подобряващи  
храносмилането, вкл. eнзими

1) Кратко описание
Amylase 18 000IU, Lipase 25 000IU, Protease 1000IU caps. X 20
Amylase 8000IU, Lipase 10 000IU, Pancreatin 150 mg., Total 
proteases 600 IU caps. X 20
Lipase 10 000IU, Protease 375 IU, Amylase 7 500 IU tb. X 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
1200
600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
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Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Антидиабетни лекарствени  
средства

1) Кратко описание
Insulin human, Biosynthetic sol.inj.100 IU/ml. 3 ml.
Insulin human, recombinant DNA origin, sol.inj. 100 IU/ml. 3 ml.
Insulin aspart sol.inj. 100 IU/ml. 3 ml.
Insulin human, recombinant DNA origin, sol.inj. 100 IU/ml. 3 ml.
Insulin human със средно продължително действие и бързо 
настъпващ ефект susp.inj. 100 IU/ml. 3 ml.
Insulin human susp.inj. 30/70 3 ml.
Isophane insulin susp.inj. 100 IU./ml. 3 ml.
Isophane insulin susp.inj. 100 IU./ml. 3 ml. penf.
Metformin tb. 1000 mg. x 30
Gliclazidе tb. 30 mg. x 60

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
600
180
180
180
180
180
180
600
1200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Витамини

1) Кратко описание
Benfothiamine, Cyanocobalamin, Pyridoxine caps. X 100
Thiamine, Pyridoxine, Cyanocobalamine tb. X 30
Thiamine, Pyridoxine sol.inj. 1 ml.
Thiamine, Pyridoxine, Riboflavin, Nicotinamid sol.inj. 2 ml.
Ascorbic Acid sol.inj. 2 ml.
Ascorbic Acid sol.inj. 5 ml.
Pyridoxine sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120
240
2400
1200
24000
36000
4800

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Минерални добавки

1) Кратко описание
Calcium gluconate sol.inj. 10 mg./ml. 10 ml.
Magnesium sulphate sol.inj. 201.9 mg./10 ml.
Magnesium sulphate sol.inj. 403.80 mg./10 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
36000
3600
4800

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Аминокиселини и деривати
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1) Кратко описание
Ademetionine powd.inj. 500 mg.+solv.
Ademetionine tb. 500 mg. x 10
Tioctacid acid sol.inj. 600 mg. 20 ml.
Tioctacid acid sol.inj./inf. 600 mg./50 ml.
Tioctacid acid tb. 600 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
12000
2400
3600
3600
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Антитромботични средства и  
разтвори

1) Кратко описание
Acenocumarol tb. 4 mg. x 20
Nadroparin sol.inj. 9500IU/ml. 0,4 ml.
Nadroparin sol.inj. 9500IU/ml. 0,6 ml.
Heparin sol.inj. 25000IU/ 5 ml.
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Enoxaparin sol.inj. 40 mg./0,4 ml.
Enoxaparin sol.inj. 60 mg./0,6 ml.
Enoxaparin sol.inj. 80 mg./0,8 ml.
Bemiparin sodium sol.inj. 2500IU
Bemiparin sodium sol.inj. 3500IU
Iloprost conc.inf. 20 mcg./ml. 1 ml.
Eptifibatide sol.inf. 0,75 mg./ml. 100 ml.
Eptifibatide sol.inj. 2 mg./ml. 10 ml.
Tirofiban conc.sol.inf. 0,25 mg./ml. 50 ml.
Clopidogrel tb. 75 mg. x 28
Acetylsalycilic acid tb. 500 mg. x 20
Acetylsalycilic acid tb. 500 mg. x 100
Tenecteplase powd.inj. 10000IU/50 mg.
Tenecteplase powd.inj. 8000IU/40 mg.
Alteplase powd.inj. 50 mg.
Reteplase powd.inj. 10U x 2
Dabigatran etexilate tb. 110 mg. x 30
Dabigatran etexilate tb. 150 mg. x 60
Dabigatran etexilate tb. 75 mg. x 30
Fondaparinux sol.inj. 2,5 mg./0,5 ml.
Fondaparinux sol.inj. 7,5 mg./0,6 ml.
Rivaroxaban tb. 10 mg. x 5
Rivaroxaban tb. 15 mg. x 28
Phytomenadion sol.inj. 10 mg./ml. 1 ml.
Etamsylate sol.inj. 250 mg./2 ml.
Saccharated iron oxide sol.inj. 20 mg./ml. 5 ml.
Iron(III) hydroxide dextran complex sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml.
Iron (III)(as isomaltoside) 100 mg./ml 1 ml.
Iron (III)(as isomaltoside) 100 mg./ml 5 ml.
Ferric oxide polymaltose complex, Folic acid tb. X 30
Cyanocobalamin sol.inj. 500 mcg. 1 ml.
Darbepoetin alfa 20 mcg.
Darbepoetin alfa 30 mcg.
Darbepoetin alfa 40 mcg.
Darbepoetin alfa 60 mcg.
Epoetin alfa sol.inj. 4000IU
Metoxy polyethylene glycol-epoetin beta sol.inj. 100 mcg.
Metoxy polyethylene glycol-epoetin beta sol.inj. 50 mcg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
24000
12000
24000
24000
12000
12000
12000
6000
240
200
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100
200
600
1200
120
200
60
200
200
240
240
60
1200
600
240
120
12000
36000
12000
12000
600
200
120
3600
500
200
200
200
1200
200
500

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Плазмени заместители,  
инфузионни разтвори и разтвори за хранене

1) Кратко описание
Albumin sol.inf. 200 g./l. 100 ml.
Albumin sol.inf. 200 g./l. 50 ml.
Albumin sol.inf. 50 g./l. 250 ml.
Sodium chloride, Hydroxyethylstarch (corn) 500 ml.
Calcium chloride dihydrate 0,134 g., Magnesium chloride 
hexahydrate  0,2 g., Sodium chloride 6 g., Potasium chloride 0,4 
g., Sodium acetate trihydrate 3,7 g., Hydroxyethyl Starch 
130/0.42 60 g. 500 ml.
Amino acids sol.inf. 100 g./l. 500 ml.
Glycine 6.3g/1000ml, Acetylcysteine 0,8g/1000ml, Acetyltyrosine 
0,86g/1000ml, Alanine 8,3g/1000ml, Arginine 8.8g/1000ml, 
Asparagine monohydrate 0,55g/1000ml, Aspartic acid 2.5g/1000ml, 
Glutamic acid 5.7g/1000ml, Histidine 4.7g/1000ml, Isoleucine 
8.8g/1000ml, Leucine 13.6 g./1000 ml, Methionine 1,2g/1000ml, 
Ornithine hydrochloride 1,66g/1000ml, Phenylalanine 1,6g/1000ml, 
Proline 7,1g/1000ml, Serine 3,7   g/1000ml, Threonine 
4,6g/1000ml, Tryptophan 1,5g/1000ml, Valine 10,6g/1000ml, Lysine 
Acetate 10,6g 
Полимерна, високомолекулярна ентерална храна за сондово хранене, 
200 мл. различни вкусове
Полимерна, високомолекулярна ентерална храна за сондово хранене, 
500 мл. различни вкусове
Ентерална храна за пациенти на интензивна терапия 500 мл.
Ентерална храна с имуномодулиращо действие 500 мл.
Разтвор за ентерално хранене, подходящ за приложение при 
пациенти с нарушен глюкозен толеранс 500 мл.
Glucose monohydrate 121g/l, Potassium chloride 5,97g/l, Glycine 
7,9g/l, Alanine 16g/l, Arginine 11,3g/l, Aspartic acid 3,4g/l, 
Calcium Chloride. 2 H200 0,98g/l, Glutamic acid 5,6g/l, 
Histidine 6,8g/l, Isoleucine 5,6g/l, Leucine 7,9g/l, Lysine 
9g/l, Magnesium sulphate 3,97g/l, Methionine 5,6g/l, 
Phenylalanine 7,9g/l, Proline 6,8g/l, Serine 4,5g/l, Sodium 
acetate 3H2O 8,17g/l, Sodium glycerophosphate 5,04g/l, Threonine 
5,6g/l, Tryptophan 1,9g/l, Tyrosine 0,23g/l, Valine 7,3g/l, 
Purified soybean oil 200g/l, 1440 ml.
Glucose monohydrate 209g/l, Potassium chloride 5,97g/l, Glycine 
7,9g/l, Alanine 16g/l, Arginine 11,3g/l, Aspartic acid 3,4g/l, 
Calcium Chloride. 2 H20 0,98g/l, Glutamic acid 5,6g/l, Histidine 
6,8g/l, Isoleucine 5,6g/l, Leucine 7,9g/l, Lysine 9g/l, 
Magnesium sulphate 3,29g/l, Methionine 5,6g/l, Phenylalanine 
7,9g/l, Proline 6,8g/l, Serine 4,5g/l, Sodium acetate 3H2O 
8,17g/l, Sodium glycerophosphate 5,04g/l, Threonine 5,6g/l, 
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Tryptophan 1,9g/l, Tyrosine 0,23g/l, Valine 7,3g/l, Purified 
soybean oil 200g/l, 1540 ml.

Glucose monohydrate 440g, Potassium chloride 4,47g, Glycine 
10,3g, L-alanine 20,7g, L-histidine 4,8g, L-lysine hydrochloride 
7,25g, L-phenylalanine 5,6g, L-proline 6,8g, L-threonine 4,2g, L
-tryptophan 1,8g, L-valine 5,8g, Calcium chloride 2 H2O 0,74g, L
- serine 5g, L-Arginine 11,5g, L-Isoleucine 6g, L-Leucine 7,3g, 
L-Tyrosine 0,4g, L-methionone 4g, Magnesium chloride.6H2O 1,12g, 
Sodium acetate 3H2O 6,12g,  Sodium glycerophosphate 5H2O 5,36g, 
2 000 ml.

Glucose monohydrate 275g, Potassium chloride 4,47g, Glycine 
7,21g, L-alanine 14,49g, L-histidine 3,36g, L-lysine 
hydrochloride 5,07g, L-phenylalanine 3,92g, L-proline 4,76g, L-
threonine 2,94g, L-tryptophan 1,26g, L-valine 4,06g, L- serine 
3,5g, L-Arginine 8,05g, L-Isoleucine 4,2g, L-Leucine 5,11g, L-
Tyrosine 0,28g, L-methionone 2,8g, Magnesium chloride.6H2O 
1,12g, Sodium acetate 3H2O 6,12g, Sodium glycerophosphate 5H2O 
5,36g 2000 ml.
Glucose monohydrate 330g/l, Potassium chloride 4,47g/l, Glycine 
8,76g/l, L-alanine 17,6g/l, L-histidine 4,08g/l, L-methionine 
3,4g/l, L-phenylalanine 4,76g/l, L-proline 5,78g/l, L-threonine 
3,57g/l, L-tryptophan 1,53g/l, L-valine 4,93g/l, Calcium 
chloride 2 H2O 0,74g/l, L- serine 4,25   g/l, L-Arginine 
9,78g/l, L-Isoleucine 5,1g/l, L-Leucine 6,21g/l, L-Tyrosine 
0,34g/l, Magnesium chloride.6H2O 1,12g/l, Sodium acetate 3H2O 
6,12g/l, Sodium glycerophosphate 5H2O 5,36g/l, L-lisine 
hydrochloride 6,16g 2000 ml.
Glucose monohydrate 440g, Potassium chloride 4,47g, Glycine 
10,3g, L-alanine 20,7g, L-histidine 4,8g, L-lysine hydrochloride 
7,25g, L-phenylalanine 5,6g, L-proline 6,8g, L-threonine 4,2g, L
-tryptophan 1,8g, L-valine 5,8g, Calcium chloride 2 H2O

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
2400
2400
2400
12000
12000
3600
600
12000
6000
600
600
1200
2400
1200

1200
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1200
1200
120
120
1200
1200
1200
1200
1200
1200
4800
12000
36000
36000
36000
1200
20000
15000
20000
15000

20000
24000
160000
160000
160000
24000
20200
6000
24000
36000
6000
24000
24000
36000
2400
1200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Препарати за лечение на ССЗ

1) Кратко описание
Digoxin tb. 0,25 mg. x 50
Digoxin sol.inj./inf. 0,25 mg./ml. 2 ml.
Methyldigoxin tb. 0,1 mg. x 30
Clonidine hydrochloride sol.inj. 0,15 mg./ml. 1 ml.
Clonidine tb. 0,150 mg. x 50
Lidocaine sol.inj. 10 mg./ml. 10 ml.
Lidocaine sol.inj. 20 mg./ml. 10 ml.
Lidocaine sol.inj. 20 mg./ml. 2 ml.
Propafenone hydrochloride sol.inj. 35 mg./10 ml.
Propafenone hydrochloride tb. 150 mg. x 50
Propafenone hydrochloride tb. 300 mg. x 20
Amiodarone sol.inj. 150 mg. 3 ml.
Amiodarone tb. 200 mg. x 30
Dobutaminе powd.inf. 250 mg.
Dopamine sol.inj. 40 mg./ml. 5 ml.
Epinephrine sol.inj. 0,25 mg. 1 ml.
Glyceril trinitrate sol.inf. 1 mg./ml. 50 ml.
Glyceril trinitrate spray 0,4 mg./dose 200 dose
Isosorbide dinitrate tb.prolong. 20 mg. x 30
Isosorbide dinitrate caps. 120 mg. x 30
Isosorbide dinitrate spray 1,25 mg./dose 300 dose
Isosorbide dinitrate tb. 20 mg. x 20
Isosorbide mononitrate caps.prolong. 60 mg. x 20
Alprostadil powd.inf. 20 mcg.
Trimetazidine  hydrochloride tb.modif. 35 mg. x 60
Ivabradine tb. 5 mg. x 56
Ivabradine tb. 7,5 mg. x 56
Moxonidine tb. 0,2 mg. x 28
Moxonidine tb. 0,4 mg. x 28
Prazosin tb. 2 mg. x 50
Nitropusside powd.inf. 30 mg. +solv.
Captopril tb. 25 mg. x 40
Hydrochlorothiazide tb. 25 mg. x 30
Indapamide tb. 1,5 mg. x 30
Furosemide sol.inj. 10 mg./ml. 2 ml.
Furosemide tb. 40 mg. x 12
Torasemide sol.inj. 10 mg./2 ml. 
Torasemide tb. 5 mg. x 30
Spironolactone tb. 100 mg. x 30
Spironolactone tb. 25 mg. x 30
Spironolactone tb. 50 mg. x 30
Triamterene, Hydrochlorthiazide tb. X 50
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Pentoxyfilline tb.prolong. 400 mg. x 20
Pentoxyfilline tb.prolong. 600 mg. x 20
Pentoxyfilline sol.inj. 20 mg./ml. 5 ml.
Nicergoline powd.inj. 4 mg.+solv.
Nicergoline tb. 10 mg. x 50
Nicergoline tb. 30 mg. x 30
Diosmin tb. 600 mg. x 30
Propranolol tb. 20 mg. x 50
Sotalol tb. 80 mg. x 20
Nebivolol tb. 5 mg. x 28
Metoprolol succinate sol.inj. 1 mg./ml. 5 ml.
Metoprolol succinate tb. 100 mg. x 30
Metoprolol succinate tb. 50 mg. x 30
Atenolol tb. 50 mg. x 30
Bisoprolol tb. 10 mg. x 30
Bisoprolol tb. 2,5 mg. x 30
Bisoprolol tb. 5 mg. x 30
Carvedilol tb. 12,5 mg. x 30
Carvedilol tb. 25 mg. x 30
Carvedilol tb. 6,25 mg. x 30
Amlodipine tb. 5 mg. x 30
Amlodipine tb. 10 mg. x 30
Lercanidipine tb. 10 mg. x 28
Felodipine tb.prolong. 5 mg. x 30
Nifedipine tb.prolong. 20 mg. x 20
Nimodipine sol.inf. 10 mg./50 ml.
Nimodipine tb. 30 mg. x 100
Verapamil sol.inj. 2,5 mg./ml. 2 ml.
Verapamil tb. 40 mg. x 30
Verapamil tb. 80 mg. x 30
Verapamil tb.prolong. 240 mg. x 20
Zofenopril tb. 30 mg. x 28
Zofenopril tb. 7,5 mg. x 28
Enalapril tb. 10 mg. x 30
Enalapril tb. 20 mg. x 30
Enalapril tb. 5 mg. x 30
Enalapril maleate sol.inj. 1,25 mg./ml.
Lisinopril tb. 10 mg. x 28
Lisinopril tb. 20 mg. x 28
Lisinopril tb. 5 mg. x 28
Perindopril 10 mg./Amlodipine 10 mg. tb. X 28
Perindopril 10 mg./Amlodipine 5 mg. tb. X 28
Perindopril 5 mg./Amlodipine 10 mg. tb. X 28
Perindopril 5 mg./Amlodipine 5 mg. tb. X 28
Perindopril tb. 10 mg. x 30
Perindopril tb. 5 mg. x 30
Telmisartan tb. 80 mg. x 14
Valsartan tb. 160 mg. x 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
600
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8000
120
8000
1200
12000
12000
6000
5000
600
200
12000
600
2400
6000
6000
12000
240
600
60
120
1800
360
720
1200
240
240
120
1200
120
2400
120
1200
1200
120000
2000
12000
120
1200
1200
1200
120
240
600
4800
120
120
120
600
120
240
1200
2400
600
600
120
600
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120
240
120
60
600
1200
600
240
600
240
2400
600
4800
120
120
240
120
120
1200
600
1200
600
240
120
240
120
120
120
120
600
600
600
600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Средства понижаващи  
серумните  липиди

1) Кратко описание
Simvastatin tb. 10 mg. x 30
Simvastatin tb. 20 mg. x 30
Simvastatin tb. 40 mg. x 30
Fluvastatinum tb. 80 mg. x 30
Atorvastatin tb. 10 mg. x 30
Atorvastatin tb. 20 mg. x 30
Atorvastatin tb. 40 mg. x 30
Rosuvastatin tb. 10 mg. x 28
Rosuvastatin tb. 20 mg. x 28
Fenofibrate caps. 200 mg. x 30
Fenofibrate caps. 160 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
240
240
240
240
240
240
240
600
600
120
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Дерматологични средства

1) Кратко описание
Ergocalciferol, Vitamin A concentrate
Lidocaine spray 10% 38 g.
Neomycini sulfas, Bacitracin pulv.spray 150 ml.
Mupirocin oint. 2% 15 g.
Hydrocortisone butyrate 1 mg./g. 30 g.
Clobetasole crème 25 g.
Flumetasone oint. 15 g.
Oxytetracycline, Hydrocortisone spray 55 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
2400
1200
1200
120
240
240
240
600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Антисептици и  
дезинфектанти

1) Кратко описание
Povidone iodine salben gaze 20 x10cm
Povidone iodine salben gaze 7,5 x10cm
Povidone iodine sol. 1000 ml.
Povidone iodine ungv. 250 g.
Ethanol 70% 1000 ml.
Ethanol 95% 1000 ml.
Hydrogen peroxyde 30% 1000 ml.
Polyhexanide gel. 30ml
Polyhexanide sol. 350ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120
120
6000
2400
3600
1800
3600
120
240

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
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или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Хормони на хипофизата и  
хипоталамуса

1) Кратко описание
Terlipressin so.inj. 100 mcg./ml. 2 ml.
Somatostatin powd.inf. 3 mg.
Somatostatin powd.inj. 0,25 mg.
Octreotid sol.inj. 0,1 mcg./ml. 1 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
6000
720
240
1200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Кортикостероиди за  
системно приложение

1) Кратко описание
Bethametasone susp.innj. 1 ml.
Dexamethasone sol.inj. 4 mg./ml. 1 ml.
Dexamethasone sol.inj. 4 mg./ml. 2 ml.
Dexamethasone tb. 0,5 mg. x 30
Methylprednisolone tb. 4 mg. x 100
Methylprednisolone powd.inj. 125 mg.
Methylprednisolone powd.inj. 15,78 mg.
Methylprednisolone powd.inj. 250 mg.
Methylprednisolone powd.inj. 40 mg.
Methylprednisolone powd.inj. 6,31 mg.
Methylprednisolone powd.inj 500 mg.
Prednisone tb. 5 mg. x 60

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
24000
24000
600
600
2400
40000
2400
40000
4800
2400
600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
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поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Лечение на щитовидната  
жлеза и панкреатични хормони

1) Кратко описание
Levothyroxine sodium tb. 100 mcg. X 100
Levothyroxine sodium tb. 50 mg. x 100
Propylthiouracilum tb. 50 mg. x 100
Glucagon powd. 1 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
600
600
600
3600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Антибактериални средства за  
системно приложение

1) Кратко описание
Tigecycline powd.sol.inf. 50 mg.
Doxycycline tb. 100 mg. x 6
Piperacillin powd.inj. 1 g.
Piperacillin powd.inj. 2 g.
Amoxicillin and enzyme inhibitor powd.inj. 1,2 g.
Piperacillin; Tazobactam powd.inj./inf. 4,5 g.
Ceftazidime powd.inj. 1 g.
Cefoperazone powd.inj. 1 g.
Cefazolin powd.inj. 1 g.
Cefazolin powd.inj. 2 g.
Cefadroxil powd. 250 mg./5 ml. 60 ml.
Cefuroxime powd.inj. 1,5 g.
Cefuroxime powd.inj. 750 mg.
Cefuroxime tb. 500 mg. x 10
Cefoperazone powd.inj. 2 g.
Ceftriaxone powd.inj. 1 g.
Ceftriaxone powd.inj. 2 g.
Cefoperazone, Sulbactam powd.inj. 2 g.
Cefepime powd.inj. 1 g.
Meropenem powd.inf. 1 g.
Ertapenem powd.inf. 1 g.
Imipenem powd.inf. 500 mg.
Sulfamethoxazole, Trimethoprim tb. 480 mg. x 20
Azithromycin caps. 250 mg. x 8
Azithromycin caps. 250 mg. x 6
Azithromycin caps. 500 mg. x 3
Clarithromycin fl. 500 mg.
Clarithromycin tb. 250 mg. x 10
Clindamycin sol.inj. 150 mg./ml. 4 ml.
Clindamycin caps. 600 g. x 16
Gentamicin sol.inj. 10 mg.
Gentamicin sol.inj. 40 mg.
Gentamicin sol.inj. 80 mg.
Amikacin sol.inj./inf. 125 mg./ml. 2 ml.
Amikacin sol.inj./inf. 250 mg./ml. 2 ml.
Amikacin sol.inj./inf. 50 mg./ml. 2 ml.
Amikacin sol.inj./inf. 1000 mg. 100 ml.
Amikacin sol.inj./inf. 500 mg. 100 ml.
Levofloxacin sol.inf. 5 mg./ml. 100 ml.
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Levofloxacin tb. 500 mg. x 7
Moxifloxacin sol.inf. 400 mg.
Moxifloxacin tb. 400 mg. x 7
Ciprofloxacin tb. 250 mg. x 20
Ciprofloxacin tb. 500 mg. x 10
Ciprofloxacin sol.inf. 100 mg./10 ml.
Vancomycin powd.inf. 1 g.
Vancomycin powd.inf. 500 mg.
Teicoplanin powd.inj. 400 mg. + solv.
Metronidazole sol.inf. 500 mg./100 ml.
Linezolid sol.inf. 2 mg./ml. 300 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
2400
1200
72000
36000
36000
2400
6000
12000
96000
48000
60
36000
72000
600
6000
12000
24000
1200
6000
12000
600
12000
600
1200
1200
1200
2400
600
3600
240
3600
12000
12000
6000
12000
600
6000
12000
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3600
240
600
360
1200
1200
72000
1200
2400
2400
24000
240

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Антимикотични средства за  
системно приложение

1) Кратко описание
Nystatin tb. 500 000E x 20
Fluconazole sol.inf. 2 mg./ml. 100 ml.
Fluconazole caps. 100 mg. x 16
Itraconazole caps. 100 mg. x 15
Itraconazole oral.sol. 10 mg./ml. 150 ml.
Voriconazole powd.inf. 200 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000
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3) Количество или обем
120
2400
1200
600
240
240

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Антимикобактерийни  
средства

1) Кратко описание
Rifampicin caps. 300 mg. x 100
Isoniazid tb. 100 mg. x 100
Pyrazinamide tb. 500 mg. x 100
Ethambutol tb. 250 mg. x 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120
120
120
120
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Антивирусни препарати за  
системно приложение

1) Кратко описание
Aciclovir tb. 200 mg. x 20
Aciclovir tb. 400 mg. x 10
Aciclovir powd.inf. 250 mg.
Valganciclovir tb. 450 mg. x 60
Ganciclovir powd.inf. 500 mg.
Inosine pranobex tb. 500 mg. x 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
240
1200
600
24
600
480

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Имунни серуми и  
имуноглобулини

1) Кратко описание
Normal Human Immunoglobulinum sol.inf. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
6000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: Противовъзпалителни и  
антиревматични продукти

1) Кратко описание
Aceclofenac tb. 100 mg. x 20
Diclofenac tb. 25 mg. x 30
Piroxicam tb. 20 mg. x 20
Meloxicam sol.inj. 15 mg./ml. 1,5 ml.
Dexketoprofen sol.inj. 50 mg./2 ml.
Dexketoprofen tb. 25 mg. x 10
Ketoprofen powd.inj. 100 mg.
Diclofenac, Orphenadrine sol.inf. 250 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
360
120
120
4800
4800
120
4800
2400

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: Миорелаксанти

1) Кратко описание
Suxamethonium chloride sol.inj. 10 mg./ml. 5 ml.
Suxamethonium chloride sol.inj. 20 mg./ml. 5 ml.
Atracurium inj. 10 mg./m. 2,5 ml.
Atracurium inj. 10 mg./m. 5 ml.
Pipecuronium bromide amp.sicc. 4 mg.+solv.
Rocuronium brommide 50 mg./5 ml.
Tolperisone tb. 150 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
12000
6000
600
1200
6000
3600
1200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: Антиподагрозни средства

1) Кратко описание
Allopurinol tb. 100 mg. x 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: Бифосфонати и др.

1) Кратко описание
Ibandronic acid sol.inj. 3 mg./3 ml.
Zoledronic acid sol.inf. 5 mg./100 ml.
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Hyaluronic acid sol.inj. 20 mg./2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
24
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: Анестетици и аналгетици

1) Кратко описание
Isoflurane liq.inh. 100 ml.
Isoflurane liq.inh. 250 ml.
Sevoflurane liq.inh. 250 ml.PEN бутилка подходяща за Quick Fil 
система за пълнене без адаптор
Fentanyli citras sol.inj. 0,05 mg./ml. 2 ml.
Fentanyli citras sol.inj. 0,05 mg./ml. 5 ml.
Ketamine sol.inj. 500 mg. 10 ml.
Etomidate emul.inj. 2 mg./ml. 10 ml.
Propofol emul.inj. 10 mg./ml. 20 ml.
Propofol emul.inj. 10 mg./ml. 50 ml.
Ropivacaine sol.inj. 5 mg./ml. 10 ml.
Ropivacaine sol.inj. 7,5 mg./ml. 10 ml.
Levobupivacaine sol.inj. 5 mg./ml. 10 ml.
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Levobupivacaine sol.inj. 7,5 mg./ml. 10 ml.
Chlorhexidine, Lidocaine gel 12,5 g.
Chlorhexidine 27,8 mg/10 ml., Lidocaine 209 mg./10ml., Methyl-4-
Hydroxybenzoate 10,45 mg./10 ml., 10 ml.
Morphine sol.inj. 10 mg./ml. 1 ml.
Morphine sol.inj. 20 mg./ml. 1 ml.
Oxycodone tb.modif. 10 mg. x 50
Oxycodone tb.modif. 20 mg. x 50
Oxycodone tb.modif. 40 mg. x 50
Oxycodone tb.modif. 80 mg. x 50
Pethidine hydrochloride sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml.
Tilidine drops 100 mg./ml. 10 ml.
Tramadol sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml.
Metamizole sodium sol. 500 mg./ml. 20 ml.
Metamizole sodium sol. 500 mg./ml. 2 ml.
Metamizole sodium tb. 500 mg. x 20
Paracetamol tb. 500 mg. x 20
Paracetamol sol.inf. 10 mg./ml. 100 ml.
Paracetamol susp. 120 mg./5 m.
Phenobarbital sol.inj. 100 mg./ml. 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
2400
2400
1200
24000
12000
600
1200
12000
12000
12000
6000
12000
6000
4800
2400
6000
6000
120
240
480
100
6000
600
1200
240
48000
1200
1200
12000

УНП: f36f9499-c369-4470-ad38-c44f2472ee67 41



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

600
600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Антиепилептични средства

1) Кратко описание
Clonazepam tb. 2 mg. x 30
Carbamazepime tb. 200 mg. x 50
Carbamazepime tb.prolong. 200 mg. x 50
Carbamazepime tb.prolong. 300 mg. x 50
Carbamazepime tb.prolong. 600 mg. x 50
Oxcarbazepine tb. 300 mg. x 50
Oxcarbazepine tb. 600 mg. x 50
Valproic acid syr. 50 mg./ml. 100 ml.
Valproic acid tb. 300 mg. x 100
Valproic acid sol.inj./inf. 100 mg./ml. 5 ml.
Valproic acid tb. 500 mg. x 40
Valproic acid tb.prolong. 500 mg. x 30
Valproic acid powd.inj./inf. 400 mg. +solv.
Valproic acid syr. 150 ml.
Lamotrigine tb. 100 mg. x 30
Lamotrigine tb. 25 mg. x 30
Lamotrigine tb. 50 mg. x 30
Topiramatum tb. 100 mg. x 28
Topiramatum tb. 25 mg. x 28
Topiramatum tb. 50 mg. x 28
Gabapentin tb. 100 mg. x 100
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Gabapentin tb. 300 mg. x 100
Gabapentin tb. 400 mg. x 100
Levetiracetam tb. 1 000 mg. x 30
Levetiracetam tb. 500 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
600
600
600
600
600
600
240
600
4800
600
1200
4800
240
120
120
120
120
120
120
1200
600
1200
240
240

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Антипаркинсонови лекарства

1) Кратко описание
Biperiden sol.inj. 5 mg./ml. 1 ml.
Biperiden tb. 2 mg. x 50
Levodopum, Benzerazidum tb. 125 mg. x 100
Levodopum, Benzerazidum tb. 250 mg. x 100
Amantadine sol.inf. 200 mg. 500 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
240
480
240
240
6000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Психолептици и аналептици

1) Кратко описание
Chlorpromazine sol.inj. 10 mg./ml. 5 ml.
Chlorpromazine sol.inj. 5 mg./ml. 5 ml.
Fluphenazine sol.inj. 25 mg./ml. 1 ml.
Haloperidol sol.inj. 5 mg. 1 ml.
Haloperidol tb. 1,5 mg. x 50
Ziprasidone caps. 40 mg. x 56
Ziprasidone caps. 60 mg. x 16
Flupentixol sol.inj. 20 mg./ml. 2 ml.
Flupentixol tb. 500 mcg. X 100
Chlorprotyxene tb. 15 mg. x 30
Zuclopenthixol sol.inj. 200 mg./ml. 1 ml.
Zuclopenthixol sol.inj. 50 mg./ml. 1 ml.
Zuclopenthixol sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml.
Clozapin tb. 100 mg. x 50
Olanzapin powd.inj. 10 mg.
Olanzapin tb. 10 mg. x 28
Olanzapin tb. 15 mg. x 28
Olanzapin tb. 20 mg. x 28
Olanzapin tb. 5 mg. x 28
Quetiapin tb. 200 mg. x 60
Quetiapin tb. 300 mg. x 60
Quetiapin tb. 50 mg. x 60
Amisulpride tb. 400 mg. x 30
Risperidon oral sol. 1 mg./ml. 30 ml.
Risperidon tb. 1 mg. x 30
Risperidon tb. 2 mg. x 30
Risperidon tb. 3 mg. x 30
Risperidon tb. 4 mg. x 30
Aripiprazole sol.inj. 7,5 mg./ml.
Aripiprazole tb. 15 mg. x 28
Diazepam sol.inj. 5 mg./ml. 2 ml.
Diazepam tb. 10 mg. x 20
Clorazepate potassium tb. 5 mg. x 30
Bromazepam tb. 3 mg. x 20
Aprazolam tb. 0,25 mg. x 100
Aprazolam tb. 0,5 mg. x 100
Hydroxyzine syr 2 mg./ml. 200 ml.
Hydroxyzine tb. 25 mg. x 25
Midazolam sol.inj. 1 mg./ml. 5 ml.
Midazolam sol.inj. 5 mg./ml. 3 ml.
Zolpidem tb. 10 mg. x 7
Clomipramine tb. 25 mg. x 30
Paroxetine tb. 20 mg. x 30
Setraline tb. 50 mg. x 28
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Fluvoxamine tb. 100 mg. x 30
Escitalopram tb. 10 mg. x 28
Tianeptine tb. 12,5 mg. x 30
Venlafaxine tb. 150 mg. x 30
Venlafaxine tb. 75 mg. x 30
Cerebrolysin sol.inj./inf. 215,2 mg./ml. 10 ml.
Cerebrolysin sol.inj./inf. 215,2 mg./ml. 5 ml.
Piracetam sol.inf. 12 g. 60 ml.
Piracetam sol.inj. 3 g. 5 ml.
Piracetam tb. 1200 mg. x 20
Piracetam tb. 400 mg. x 60
Citicoline sol. 10 g./100 ml. 30 ml.
Citicoline sol.inj. 1000 mg./4 ml.
Citicoline sol.inj. 500 mg./4 ml.
Vinpocetine sol.inf. 10 mg. 2 ml.
Vinpocetine tb. 10 mg. x 90
Melitracenum et psycholeptica tb. X 100

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
6000
6000
120
12000
2400
120
120
120
60
2400
120
120
240
6000
600
240
240
240
240
480
240
120
240
60
120
120
240
240
240
240
24000
3600
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120
600
360
600
120
120
12000
12000
120
120
120
120
120
120
600
240
240
6000
2400
6000
12000
120
120
120
6000
6000
2400
120
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Др.лекарства за лечение на  
нервната система

1) Кратко описание
Galantamine sol.inj. 10 mg./ml. 1 ml.
Galantamine sol.inj. 2,5 mg./ml. 1 ml.
Galantamine sol.inj. 5 mg./ml. 1 ml.
Pyridostigmine dr. x 100
Betahistine tb. 16 mg. x 60
Betahistine tb. 24 mg. x 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
12000
6000
12000
120
240
240

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Антималарични средства

1) Кратко описание
Chloroquine tb. 250 mg. x 100

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Антиастматични средства

1) Кратко описание
Salbutamol aer.100 mcg. 200 d.
Salbutamol sol. 5 mg./ml. 20 ml.
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Salbutamol syr. 2 mg./5 ml. 150 ml.
Salbutamol tb. 2 mg. x 30
Salbutamol tb. 4 mg. x 30
Aminophylline sol.inj. 240 mg. 10 ml.
Theophylin ethylenediamine tb. 100 mg. x 20
Theophylinum tb. 300 mg. x 50
Fenspiride tb. 80 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120
1200
480
120
240
12000
240
240
240

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Препарати за лечение на  
кашлица и простудни заболявания
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1) Кратко описание
Lavandulae oleum caps. 150 mg. x 20
Ambroxol sol.15 mg./5 ml. 100 ml.
Bromhexine hydrochloride sol.inj. 2 mg./ml. 2 ml.
Bromhexine hydrochloride syr. 100 mg. 125 ml.
Bromhexine hydrochloride tb. 8 mg. x 20
Erdosteine caps. 300 mg. x 20
Erdosteine gran. 175 mg./5 ml. 100 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
1200
480
36000
480
240
240
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Антихистаминови препарати  
за системно приложение

1) Кратко описание
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Clemastini fumaras tb. 1 mg. x 20
Promethazine sol.inj. 25 mg./ml. 2 ml.
Levocetirizine tb. X 20
Levocetirizine oral drop 5 mg./ml. 20 ml.
Desloratadine syr. 0,5 mg./ml. 120 ml.
Desloratadine tb. 5 mg. x 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120
6000
360
360
480
360

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Др.лекарства за лечение на  
дихателната система

1) Кратко описание
Natural phospholipids susp.inst. 80 mg./ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
40

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Офталмологични средства

1) Кратко описание
Tobramycin, Dexamethasone drops 5 ml.
Phenylephrine eye drops 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120
120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
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или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: Всички други терапевтични  
продукти

1) Кратко описание
Penicillamine tb. 250 mg. x 100
Naloxone sol.inj. 0,4 mg./ml. 1 ml.
Sugammadex sol.inj. 100 mg./ml. 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
120
300
40

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: Контрастни вещества

1) Кратко описание
Iopromide sol.inj. 370 mg./ml. 100 ml.
Iopromide sol.inj. 370 mg./ml. 200 ml.
Iopromide sol.inj. 370 mg./ml. 50 ml.
Sodium amidotrizoate sol.inj./inf. 20 ml.
Iodixanol sol.inj. 320 mg./ml. 100 ml.
Iodixanol sol.inj. 320 mg./ml. 50 ml.
Iohexol sol.inj. 350 mg./ml. 100 ml.
Iohexol sol.inj. 350 mg./ml. 200 ml.
Iohexol sol.inj. 350 mg./ml. 50 ml.
Iopamidol sol.inj. 755,3 mg./ml. 100 ml.
Iopamidol sol.inj. 755,3 mg./ml. 50 ml.
Iopamidol sol.inj. 755 mg./ml. 100 ml.
Iopamidol sol.inj. 755 mg./ml. 50 ml.
Iomeprol sol.inj. 400 mg./ml. 100 ml.
Sulphur hexafluoride 25 mg. powder and solvent for dispersion 
for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
6000
6000
6000
12000
6000
1200
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
1200
150

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: Рентгеноконтрастни  
средства, нейодирани

1) Кратко описание
Barium sulfate powd. 100 g.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
2400

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медикаменти, по предварителни писмени 
заявки, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Контрастни средства за ЯМР

1) Кратко описание
Gadodiamide 20 ml.
Gadobutrol sol.inj. 7,5 ml.
Gadobutrol sol.inj. 15 ml.
Gadopentetic acid sol.inj. 20 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33690000

3) Количество или обем
600
600
300
600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 13 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)

или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт

2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  
услуги, с изключение на превоз на поща
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3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  
поща

4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух

5 Далекосъобщителни услуги

6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)

7 Компютърни и свързаните с тях услуги

8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)

9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги

12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги

14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор

16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни   
и сходни услуги

Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти

18 Услуги на железопътния транспорт

19 Услуги на водния транспорт

20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

21 Юридически услуги

22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)

23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили

24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)

27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.

(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на  
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:  
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,  
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за  
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,  
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените  
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.

(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.

(8)С изключение на трудови договори.

(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство  
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.
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