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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

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

Пощенски адрес
бул. Христо Смирненски 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт: Телефон
Маркетинг 052 302932

На вниманието на:
Николай Николов

E-mail: Факс
officeub@mail.bg 052 302932

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.svetamarina.com

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2405

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Спецификациите и допълнителните документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг  
държавен или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

национална или федерална  
агенция/служба

регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
публичноправна организация
европейска институция/агенция или  
международна организация

общи обществени услуги
отбрана
обществен ред и безопасност
околна среда
икономически и финансови дейности
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура

социална закрила
отдих, култура и вероизповедание
образование
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Друго (моля, пояснете): ______________ Друго (моля, пояснете): ______________

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи  
органи

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за 
нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на 
възложителя, за период от три години

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение

Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
съответстващо на  
изискванията, указани  
от възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1—27, моля, вижте  
приложение ІІ към 
Директива 2004/18/ЕО)

Основна площадка или  
място на изпълнение на  
строителството

Основно място на доставка Основно място на  
предоставяне на услугите

медицински склад на 
МБАЛ "Света Марина" 
ЕАД

код NUTS: код NUTS: BG331 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Обществена поръчка Създаването на динамична система за  

покупки (ДСП)

Създаването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или (в приложимите случаи)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири  
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:
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Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако са  
известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за 
нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на 
възложителя, за период от три години

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

Допълнителен/ни обект/и 33696500

Да НеІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)

Да НеІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно  
обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти,  
колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

само една позиция една или повече позиции всички позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и  
опции, в приложимите случаи)
Съгласно Приложение 1 от документацията

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само  
цифри):

24520435.15   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

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

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:

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

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци: 36 или в дни  ________  (от възлагането на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
1. Към всяка оферта трябва да бъде представена гаранция за 
участие в размер, съгласно Приложение 2 от документацията, в 
една от следните, избрана от участника форми:
- депозит на парична сума, която сума следва да се внесе в 
Главна каса на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД или да се преведе по 
банков път по сметка на възложителя (представя се копие на 
преводно нареждане); 
- банкова гаранция - безусловна и неотменима в полза на 
възложителя (представя се оригинал).
Гаранцията следва да съдържа задължение на банката - гарант да 
извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано 
от възложителя. Валидността на гаранцията за участие  е не по-
малко от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за 
получаване на оферти.
В съответния платежен документ/ банкова гаранция, задължително 
следва да бъде записано „Гаранция за участие в ОП с предмет: 
„Доставка на медицински консумативи”.
2. При подписване на договора за възлагане на обществената 
поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да внесе 
гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора 
без ДДС в лева. Гаранцията се представя в една от следните 
форми:
- депозит на парична сума, която сума следва да се преведе по 
банков път по сметка на възложителя -  (представя се копие на 
преводно нареждане);
- банкова гаранция в полза на възложителя (представя се 
оригинал). 
Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с 
възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да 
съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно 
плащане при първо писмено искане, подписано от възложителя. 
В съответния платежен документ/ банкова гаранция, задължително 
следва да бъде записано „Гаранция за изпълнение на договор по ОП 
с предмет: „Доставка на медицински консумативи”.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на 
участника.
Банкова сметка за превеждане на суми за закупуване на 
документация, гаранция за участие и гаранция за изпълнение: 
Банка ДСК- Варна; IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55;  BIC: STSA 
BG SF.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Отложено плащане - до 60 дни, считано от датата на представяне 
на оригинална данъчна фактура и двустранно подписан приемо-
предавателен протокол за извършена доставка. Финансиране - от 
собствени средства на лечебното заведение и средства по договори 
с МЗ и НЗОК.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):
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Възложителят изисква създаване на юридическо лице, когато 
участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически 
и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице, следва 
да бъде обвързано от офертата, подадена от обединението.

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на  
поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, към офертата се прилага споразумение за
създаване на обединението, което е необходимо да съдържа клауза 
за солидарна отговорност на лицата, включени в него, за
изпълнението на задълженията по договора за възлагане на 
обществената поръчка в съответствие с неговите
условия. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които 
гарантират, че всички членове на обединението са отговорни,
заедно и поотделно за изпълнението на договора и че всички 
членове на обединението са задължени да останат в него за целия 
период, необходим за изпълнение на договора. Участниците в 
обединението трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат 
промени в състава на обединението след изтичане срока за
подаване на оферти. Когато не е приложено споразумение за 
създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват 
клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или 
състава на обединението се е променил след подаването на 
офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата 
за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Възложителят отстранява от процедурата участници при наличие на 
някоя от хипотезите, предвидени в чл.69 от ЗОП.

На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, тъй като Обявлението е 
изпратено по електронен път, срокът за получаване на оферти от 
52 дни е намален със 7 дни. 
На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, тъй като на същата дата, на 
която е публикувано Обявлението, е предоставен и пълен достъп по 
електронен път до документацията за участие в процедурата на 
адрес 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2405, 
срокът за получаване на оферти е намален с още 5 дни.
Краен срок за подаване на оферти - 16:00 часа на 19.04.2016 г.
Отваряне на подадените оферти - 10:00 часа на 20.04.2016 г.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката  дали  изискванията са  
изпълнени:
Офертата трябва да съдържа толкова отделни запечатани 
непрозрачни и надписани плика с номера 1, 2 и 3 за колкото 
обособени позиции се участва, със следното съдържание:
В Плик №1 с надпис “Плик №1 - Документи за подбор за обособена 
позиция №...”, се поставят следните документи:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата. 
2.Представяне на участника/административни сведения. 
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3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало 
документите от офертата, в случай че същото не е законният 
представител на участника. 
4. Оферта за участие, подписана от представляващия участника.
5. Декларация/и по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелствата по 
чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник. 
7. Доказателства за упражняване на професионална дейност по 
чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП:
7.1. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия, издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ към МЗ на 
името на участника, или еквивалентен документ.
8. При участници обединения - копие от договора за обединение.
9. Документ за внесена гаранция за участие в една от формите по 
чл.60 от ЗОП. 
10. Декларация за участие на подизпълнители, съгласно чл.56, 
ал.1, т.8 от ЗОП в приложимите случаи. 
11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 
съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП  в приложимите случаи.
12. Декларация-списък за изпълнени доставки по чл. 51, ал. 1, т. 
1 от ЗОП.
13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по 
чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП.
14. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
15. Оторизационно писмо, издадено от производителя на 
медицинското изделие или от упълномощен от него представител, по 
смисъла на чл.10, ал.1 от ЗМИ, от което да е видно, че 
участникът има право да оферира медицинското изделие, предмет на 
поръчката и да сключи договор от свое име и за своя сметка. 
16. Декларация от участника, че ще бъдат осигурявани 
необходимите количества за срока на изпълнение на договора, в 
случай че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка.
17. Документ за писменото упълномощаване на представител на 
територията на ЕС, съгласно чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато 
производителят на медицинското изделие не е установен на 
територията на държава членка на ЕС или на държава от 
Европейското икономическо пространство.
18. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското 
изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.
19. Валиден сертификат за внедрена система за контрол на 
качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват, 
сходен с предмета на поръчката.
20. Оторизация за дистрибуторство от производителя на 
апарата/ите ИЛИ декларация за съответствие на реактивите от 
производителя/ите на апаратите - за обособени позиции с номера 
632, 634, 638 и 642 .
В Плик №2 с надпис "Плик №2 - Предложение за изпълнение на 
поръчката за обособена позиция №...”, се поставят следните 
документи:
1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката - образец 
№11 и ако е приложимо - декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.
2. Каталози, брошури и/или проспекти на производителя за 
предлаганите изделия, от които да са видни характеристиките на 
всеки предлаган продукт, каталожния номер и всяка друга 
информация с цел сравняването им с изискванията на тръжната 
документация. 
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В Плик №3 с надпис "Плик №3 - Предлагана цена за обособена 
позиция №...”, се поставя ценовото предложение на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценката дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

Възложителят няма поставени 
изисквания към икономическите и 
финансовите възможности на
участниците.

Възложителят няма поставени 
изисквания към икономическите и 
финансовите възможности на
участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценка дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

1. Участниците следва да 
притежават опит в изпълнението 
на подобен вид доставки.  
2. Участниците следва да 
притежават валидно разрешение 
за търговия на едро с 
медицински изделия съгласно чл. 
77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ, в 
случаите когато са търговци, 
или друг документ, 
удостоверяващ правото им да 
търгуват с медицински изделия, 
издаден от компетентен орган на 
съответната държава. *Такъв 
документ не се изисква, в 
случай че участникът е 
производител, установен на 
територията на Република 
България. 
3. Участниците следва да 
представят оторизационно писмо, 
издадено от производителя на 
медицинското изделие или от 
упълномощен от него 
представител, по смисъла на 
чл.10, ал.1 от ЗМИ, от което да 
е видно, че участникът има 
право да оферира медицинското 
изделие, предмет на поръчката и 
да сключи договор от свое име и 
за своя сметка;
4. Декларация от участника в 
процедурата, че ще бъдат 
осигурявани необходимите 
количества за срока на 
изпълнение на договора, в 
случай че участникът бъде 
определен за изпълнител на 
обществената поръчка.
5. Съгласно чл.10, ал. 2 от 
ЗМИ, когато производителят на 

1. Участниците следва да 
притежават опит в изпълнението 
на подобен вид доставки. 
Минималното изискване за 
технически възможности на 
участника, поставено от 
възложителя на основание чл. 
25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във 
връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП, е участникът да е изпълнил 
минимум 3 (три) доставки, 
еднакви или сходни с предмета 
на настоящата обществена 
поръчка, изпълнени през 
последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване 
на офертата, с посочване на 
стойностите, датите и 
получателите, заедно с 
приложени доказателства към тях 
за извършените доставки или 
услуги. 
Доказателството за извършена 
доставка се представя под 
формата на Удостоверение, 
издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, 
в който е публикувана 
информация за доставката или 
услугата, съгласно чл. 51, ал. 
4 от ЗОП. 
2. Участниците следва да 
притежават валидно разрешение 
за търговия на едро с 
медицински изделия съгласно чл. 
77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ, в 
случаите когато са търговци, 
или друг документ, 
удостоверяващ правото им да 
търгуват с медицински изделия, 
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медицинското изделие не е 
установен на територията на 
държава членка на ЕС или на 
държава от Европейското 
икономическо пространство, 
участниците следва да 
представят документ за 
писменото упълномощаване на 
представител на територията на 
ЕС. 
6. Участниците следва да 
предлагат стоки, които 
притежават “СЕ” маркировка 
върху медицинското изделие, в 
съответствие с изискванията на 
чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. 
7. Участниците следва да имат 
внедрена система за контрол на 
качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалент, с предметен обхват, 
сходен с предмета на поръчката. 
8. За обособени позизции с 
номера:
632 - Разтвори и консумативи 
напълно съвместими за работа с 
апарат The Prismaflex® System 
на производителя Gambro;
634 -  Разтвори за миялна 
машина за ендоскопи, напълно 
съвместими с дезинфекционна 
машина Olympus ETD PAA; 
638 - Реактиви, тестове и 
консумативи, съвместими с 
апарат Capillarys 2 Flex 
Piercing, производство на 
SEBIA;
642 - Консумативи, детергенти и 
тестове, напълно съвместими с 
оборудване, производство на 
фирма Getinge, за нуждите на 
Централна стерилизационна база,
всеки участник, който ги 
оферира, следва да представи 
оторизация за дистрибуторство 
от производителя на апарата/ите 
ИЛИ декларация за съответствие 
на реактивите от 
производителя/ите на апаратите.

издаден от компетентен орган на 
съответната държава. *Такъв 
документ не се изисква, в 
случай че участникът е 
производител, установен на 
територията на Република 
България. 
3. Участниците следва да 
представят оторизационно писмо, 
издадено от производителя на 
медицинското изделие или от 
упълномощен от него 
представител, по смисъла на 
чл.10, ал.1 от ЗМИ, от което да 
е видно, че участникът има 
право да оферира медицинското 
изделие, предмет на поръчката и 
да сключи договор от свое име и 
за своя сметка;
4. Декларация от участника в 
процедурата, че ще бъдат 
осигурявани необходимите 
количества за срока на 
изпълнение на договора, в 
случай че участникът бъде 
определен за изпълнител на 
обществената поръчка.
5. Съгласно чл.10, ал. 2 от 
ЗМИ, когато производителят на 
медицинското изделие не е 
установен на територията на 
държава членка на ЕС или на 
държава от Европейското 
икономическо пространство, 
участниците следва да 
представят документ за 
писменото упълномощаване на 
представител на територията на 
ЕС. 
6. Участниците следва да 
предлагат стоки, които 
притежават “СЕ” маркировка 
върху медицинското изделие, в 
съответствие с изискванията на 
чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. 
7. Участниците следва да имат 
внедрена система за контрол на 
качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалент, с предметен обхват, 
сходен с предмета на поръчката. 
8. За обособени позизции с 
номера:
632 - Разтвори и консумативи 
напълно съвместими за работа с 
апарат The Prismaflex® System 
на производителя Gambro;
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634 -  Разтвори за миялна 
машина за ендоскопи, напълно 
съвместими с дезинфекционна 
машина Olympus ETD PAA; 
638 - Реактиви, тестове и 
консумативи, съвместими с 
апарат Capillarys 2 Flex 
Piercing, производство на 
SEBIA;
642 - Консумативи, детергенти и 
тестове, напълно съвместими с 
оборудване, производство на 
фирма Getinge, за нуждите на 
Централна стерилизационна база,
всеки участник, който ги 
оферира, следва да представи 
оторизация за дистрибуторство 
от производителя на апарата/ите 
ИЛИ декларация за съответствие 
на реактивите от 
производителя/ите на апаратите.

Да НеІІІ.2.4) 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

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена  
професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала, който отговаря за  
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати

Ако да, посочете имената и адресите на вече избрани  
икономически оператори в раздел VІ.3) Допълнителна  
информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят  
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оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой  
________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето  
или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
Използване на процедура на етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите  
решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето  
на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ

Критерии Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  
приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с  
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 18/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 18   Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
На заинтересованите лица е осигурен достъп до документацията за 
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участие в настоящата процедура на следния адрес 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2405.
При желание от страна на участник в процедурата да получи 
документацията на хартиен носител, е необходимо да се  изпрати 
писмо на имейл или факс на възложителя, посочени в обявлението. 
Документацията ще бъде изпратена на посочен от участника 
пощенски адрес за негова сметка. В този случай цената на 
документацията ще бъде 18 лв. с ДДС (действителните разходи за 
нейното отпечатване и размножаване), като за сумата ще бъде 
издадена фактура от името на МБАЛ „Света Марина” ЕАД - гр. 
Варна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
Дата: 19/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на  
избраните кандидати (ако е известно)  
(в случая на ограничени процедури  и процедури на договаряне и състезателен  
диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

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

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита  
процедура)
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  90  от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/04/2016 дд/мм/гггг Час: 10:00

(в приложимите случаи) Място: Пресцентър на първи етаж във високото тяло на МБАЛ  
"Света Марина" ЕАД - Варна

Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на  
офертите (в приложимите случаи)
Действията на комисията са публични. При отварянето на 
офертите /действията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП/ могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масова 
информация и на юридически лица с нестопанска цел. 
Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват 
при отварянето на предложенията е необходимо да представят 
следните документи: За участници в процедурата - представляващ/и 
участника представят документ за самоличност. За упълномощените 
представители на участниците - документ за самоличност и 
нотариално заверено пълномощно. 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка  (в приложимите  
случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Да Не
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Да НеVІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са  
финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

E-mail Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 12



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Е-mail Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 08/03/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна  
информация
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и  
допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог  
или динамична система за покупки)
Официално наименование
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Пощенски адрес
бул. „Христо Смирненски“ №1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Маркетинг 052 302932

На вниманието на
г-н Николай Николов - ръководител направление „МД и ТИО“

E-mail Факс
officeub@mail.bg 052 302932

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  
офертите/заявленията за участие
Официално наименование
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 13
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Пощенски адрес
бул. „Христо Смирненски“ №1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Деловодство - етаж 1 на високото 
тяло

052 978369

На вниманието на
г-жа Марина Върбанова - организатор кореспондентска и куриерска 
дейност

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 Заглавие: Абсолютен етилов спирт ЧЗА

1) Кратко описание
Абсолютен етилов спирт ЧЗА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
144 опаковки, по 2,5 литра всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5220   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 14
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 2 Заглавие: Автоматична игла за биопсия на меки тъкани.  
„Гилотинно режещата” система да гарантира взимането на всякакъв вид мека  
хистологична тъкан за биопсия. Да има два спусъка и защитен бутон. Наличие на  
индикатор, посочващ зареждането на иглата. Размери - 14G, 16G, 18G, 20G и 21G и  
дължини от 80 до 300 мм

1) Кратко описание
Автоматична игла за биопсия на меки тъкани. „Гилотинно режещата” 
система да гарантира взимането на всякакъв вид мека хистологична 
тъкан за биопсия. Да има два спусъка и защитен бутон. Наличие на 
индикатор, посочващ зареждането на иглата. Размери - 14G, 16G, 
18G, 20G и 21G и дължини от 80 до 300 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
250 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12875   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 3 Заглавие: Адаптор за свързване на "мъжко/мъжко" или  
"женско/женско" накрайници, чрез luer lock

1) Кратко описание
Адаптор за свързване на "мъжко/мъжко" или "женско/женско" 
накрайници, чрез luer lock

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 15
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3) Количество или обем
45 кутии, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2812.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 4 Заглавие: Адсорбер за въглероден двуокис (натронкалк)

1) Кратко описание
Адсорбер за въглероден двуокис (натронкалк)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 туби, по 5 литра всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12240   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 16
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 5 Заглавие: Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°,  
1,0 мм дебелина

1) Кратко описание
Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм 
дебелина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
420 опаковки, по 72 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 6 Заглавие: Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон,  
тантал. Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож.  
С метални щифтове от материал Ti6Al4V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви  
маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14  
мм

1) Кратко описание
Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. 
Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - 
стандартен и с нож. С метални щифтове от материал Ti6Al4V. Да 
има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм 
до 8мм, ширина от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 17
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3) Количество или обем
8 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
16000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 7 Заглавие: Антимикробно инцизионно фолио от полиестерен  
филм, съдържащо 0,092 мг/кв.см. йодофор, висока степен на адхезия, медицинско изделие  
клас III, гама стерилизация. Да притежава висока степен на пропускливост за влага и  
пара, което да дава възможност на кожата да „диша“. Да бъде със система за поставяне с  
рамка

1) Кратко описание
Антимикробно инцизионно фолио от полиестерен филм, съдържащо 
0,092 мг/кв.см. йодофор, висока степен на адхезия, медицинско 
изделие клас III, гама стерилизация. Да притежава висока степен 
на пропускливост за влага и пара, което да дава възможност на 
кожата да „диша“. Да бъде със система за поставяне с рамка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
350 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7927.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 18
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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

Обособена позиция №: 8 Заглавие: Аортен клапен кондуит с механична клапа,  
двупластинчата, ротираща се, с премонтиран холдер и отворено безкухинно закрепване на  
пластините

1) Кратко описание
Аортен клапен кондуит с механична клапа, двупластинчата, 
ротираща се, с премонтиран холдер и отворено безкухинно 
закрепване на пластините

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
90000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 9 Заглавие: Аортна и митрална механична билифлетна клапна  
протеза с извит профил на платната и ъгъл на отваряне до 80 градуса, осигуряващи  
отлична хемодинамика, минимална турбулентност на кръвния ток, ниска степен на  
регургитация. Хаузинг от титаниева сплав, за отлична структурна стабилност,  
революционен окачващ механизъм на платната, даващ възможност за пасивно и активно  
промиване. Позициониране - интра-ануларно. Карбофилм покритие. Размери за аортната  
клапа - от 19 мм до 25 мм, за митралната - от 25 мм до 33 мм

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 19
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1) Кратко описание
Аортна и митрална механична билифлетна клапна протеза с извит 
профил на платната и ъгъл на отваряне до 80 градуса, осигуряващи 
отлична хемодинамика, минимална турбулентност на кръвния ток, 
ниска степен на регургитация. Хаузинг от титаниева сплав, за 
отлична структурна стабилност, революционен окачващ механизъм на 
платната, даващ възможност за пасивно и активно промиване. 
Позициониране - интра-ануларно. Карбофилм покритие. Размери за 
аортната клапа - от 19 мм до 25 мм, за митралната - от 25 мм до 
33 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
29600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 10 Заглавие: Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на  
кръвно налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х  
70 мм

1) Кратко описание
Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно 
налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на 
иглата 1,30 х 70 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3232   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 11 Заглавие: Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на  
кръвно налягане по Селдингер. Размери: 1) катетърен диаметър 20G/80 мм, размер на  
иглата 0,95 х 50 мм; 2) катетърен диаметър 22G/80 мм, размер на иглата 0,80 х 50 мм

1) Кратко описание
Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно 
налягане по Селдингер. Размери: 1) катетърен диаметър 20G/80 мм, 
размер на иглата 0,95 х 50 мм; 2) катетърен диаметър 22G/80 мм, 
размер на иглата 0,80 х 50 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
37250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 12 Заглавие: Артериалнa канюлa с размери 22-24Fr - флексибилнa,  
армиранa, рентген позитивнa, с  дилататор за феморален или субклавичен достъп и  
насочващ водач-катетър 0,1 см. Да бъде в комплект с хемостатична тапа и подвижен  
ограничител за върха. Възможност за приложение при минимално инвазивни операции и  
чрез торакоскопски достъп. Размер - до 31 см дължина

1) Кратко описание
Артериалнa канюлa с размери 22-24Fr - флексибилнa, армиранa, 
рентген позитивнa, с  дилататор за феморален или субклавичен 
достъп и насочващ водач-катетър 0,1 см. Да бъде в комплект с 
хемостатична тапа и подвижен ограничител за върха. Възможност за 
приложение при минимално инвазивни операции и чрез торакоскопски 
достъп. Размер - до 31 см дължина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 13 Заглавие: Артериална аортна канюла 20, 22 и 24 Fr, с ринг за  
зашиване, дължина 28 см, укрепено с метална оплетка тяло на канюлата, прав връх, 3/8"  
конектор с винтил

1) Кратко описание
Артериална аортна канюла 20, 22 и 24 Fr, с ринг за зашиване, 
дължина 28 см, укрепено с метална оплетка тяло на канюлата, прав 
връх, 3/8" конектор с винтил

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
31500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 14 Заглавие: Артериална игла за техника по Селдингер 18G х 2 7/8  
" (1,2 x 73 мм). Външната игла да бъде с тънки стени и екстремно остра вътрешна игла,  
осигуряващи атравматично въвеждане. Съвместима с водачи 0.032"-0.038"

1) Кратко описание
Артериална игла за техника по Селдингер 18G х 2 7/8 " (1,2 x 73 
мм). Външната игла да бъде с тънки стени и екстремно остра 
вътрешна игла, осигуряващи атравматично въвеждане. Съвместима с 
водачи 0.032"-0.038"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3602.80   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 15 Заглавие: Артериална коронарна канюла  за директен достъп  
(тип кошница, моделираща се), с ограничител с дължина до 19 см и размер от 10, 12 и 14  
Fr, 45 и 90 градуса

1) Кратко описание
Артериална коронарна канюла  за директен достъп (тип кошница, 
моделираща се), с ограничител с дължина до 19 см и размер от 10, 
12 и 14 Fr, 45 и 90 градуса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 16 Заглавие: Артериална феморална канюла с размери 18 и 20Fr,  
обща дължина 24 см, ефективна дължина - 15 см,  полиуретаново  тяло с метална оплетка,  
ултра тънка стена на канюлата, заострен връх на дилататора, маркери върху дилататора за  
идикация на позицията на върха, маркер върху канюлата за оптимална позиция при  
клампиране, рентген позитивен връх, съвместима с водач до 0.038”, 3/8" конектор с  
винтил

1) Кратко описание
Артериална феморална канюла с размери 18 и 20Fr, обща дължина 24 
см, ефективна дължина - 15 см,  полиуретаново  тяло с метална 
оплетка, ултра тънка стена на канюлата, заострен връх на 
дилататора, маркери върху дилататора за идикация на позицията на 
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върха, маркер върху канюлата за оптимална позиция при 
клампиране, рентген позитивен връх, съвместима с водач до 
0.038”, 3/8" конектор с винтил

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 17 Заглавие: Аспиратор за многодозови флакони с интегрирана  
възвратна клапа, снабден с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm  
филтър за частици, капаче за покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за  
лесно разпознавне, стандартен шип

1) Кратко описание
Аспиратор за многодозови флакони с интегрирана възвратна клапа, 
снабден с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm 
филтър за частици, капаче за покриване на аспирационния порт, 
цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен шип

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 18 Заглавие: Аспиратор за многодозови флакони и интегрирана  
възвратна клапа  с филтър за частици  5µm,  аерозол задържащ филтър Chemo - за  
агресивни цитостатични препарати, цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен  
шип

1) Кратко описание
Аспиратор за многодозови флакони и интегрирана възвратна клапа  
с филтър за частици  5µm,  аерозол задържащ филтър Chemo - за 
агресивни цитостатични препарати, цветово кодиране за лесно 
разпознавне, стандартен шип

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
570   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 19 Заглавие: Аспиратор за многодозови флакони с микро шип за  
малки флакони, снабден с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm  
филтър за частици. Kапаче за покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за  
лесно разпознавне,  микро шип

1) Кратко описание
Аспиратор за многодозови флакони с микро шип за малки флакони, 
снабден с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm 
филтър за частици. Kапаче за покриване на аспирационния порт, 
цветово кодиране за лесно разпознавне,  микро шип

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
750 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
562.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 20 Заглавие: Аспиратор за многодозови флакони, снабден с  
въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за  
покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен  
шип

1) Кратко описание
Аспиратор за многодозови флакони, снабден с въздушен компенсатор 
с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за 
покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно 
разпознавне, стандартен шип

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
4 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 21 Заглавие: Аспирационн канюла с тъп връх, за смесване на  
медикаменти  

1) Кратко описание
Аспирационн канюла с тъп връх, за смесване на медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 22 Заглавие: Атравматичен, цепещ се интродюсер, предпазен от  
навлизане на въздух. Размери: 6-12 Fr, дължина 15 см максимален диаметър на водача  
0.035". Тефлоново покритие на вътрешната повърхност. Връзка тип luer lock между  
интродюсера и дилататора

1) Кратко описание
Атравматичен, цепещ се интродюсер, предпазен от навлизане на 
въздух. Размери: 6-12 Fr, дължина 15 см максимален диаметър на 
водача 0.035". Тефлоново покритие на вътрешната повърхност. 
Връзка тип luer lock между интродюсера и дилататора

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 23 Заглавие: Ацетон, чист

1) Кратко описание
Ацетон, чист

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
15 литра

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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52.50   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 24 Заглавие: Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 4  
лумена,  ефективна дължина: за 5Fr -  85 см, за 6Fr и за 7Fr -  110 см, маркери за дължина  
на всеки 10 см. Рентген позитивно тяло и балон, инжекционен порт 27 см от върха.  
Наличие на антиконтаминационен протектор. Дисталният лумен да позволява вземането  
на смесена венозна кръв за анализ. Размери - 5, 6 и 7Fr

1) Кратко описание
Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 4 лумена,  
ефективна дължина: за 5Fr -  85 см, за 6Fr и за 7Fr -  110 см, 
маркери за дължина на всеки 10 см. Рентген позитивно тяло и 
балон, инжекционен порт 27 см от върха. Наличие на 
антиконтаминационен протектор. Дисталният лумен да позволява 
вземането на смесена венозна кръв за анализ. Размери - 5, 6 и 
7Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1610   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 25 Заглавие: Балон-екстрактор за ендоскопксо отстраняване на  
камъни в жлъчката и впръскване на контрастно вещество. Диаметър на водача - 0.035",  
дължина на катетъра - 200 см/6,6 Fr. Варианти за раздуване на балона: 8,5/10/12/15 мм или  
12/15/18/20 мм. Възможност за впръскване на вещество - под и над балона

1) Кратко описание
Балон-екстрактор за ендоскопксо отстраняване на камъни в 
жлъчката и впръскване на контрастно вещество. Диаметър на водача 
- 0.035", дължина на катетъра - 200 см/6,6 Fr. Варианти за 
раздуване на балона: 8,5/10/12/15 мм или 12/15/18/20 мм. 
Възможност за впръскване на вещество - под и над балона

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
840   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 26 Заглавие: Балонен троакар за създаване на пространство за  
достъп при лапароскопска херниопластика или за осигуряване на ретроперитониален  
достъп при урологични операции, състоящ се от балон с формата на бъбрек, канюла с 2  
клапи - една за инсуфлация на СО2 и друга за надуване на балона, както и помпа за  
надуване на балона

1) Кратко описание
Балонен троакар за създаване на пространство за достъп при 
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лапароскопска херниопластика или за осигуряване на 
ретроперитониален достъп при урологични операции, състоящ се от 
балон с формата на бъбрек, канюла с 2 клапи - една за инсуфлация 
на СО2 и друга за надуване на балона, както и помпа за надуване 
на балона

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5033.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 27 Заглавие: Балонен троакар с тъп обтуратор, състоящ се от  
балон за дисекция с кръгла форма, малък балон за осигуряване и гъба за фиксация към  
коремната стена  

1) Кратко описание
Балонен троакар с тъп обтуратор, състоящ се от балон за дисекция 
с кръгла форма, малък балон за осигуряване и гъба за фиксация 
към коремната стена 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5033.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 28 Заглавие: Балон-катетър за дилатация на жлъчни пътища.  
Диаметър на водача: 0.035", диаметри при раздут балон: 4 мм - 12Fr; 6 мм - 18Fr; 8 мм -  
24Fr; 10 мм - 30Fr. Дължина на балона - 4 см, дължина на катетъра - 190 см

1) Кратко описание
Балон-катетър за дилатация на жлъчни пътища. Диаметър на водача: 
0.035", диаметри при раздут балон: 4 мм - 12Fr; 6 мм - 18Fr; 8 
мм - 24Fr; 10 мм - 30Fr. Дължина на балона - 4 см, дължина на 
катетъра - 190 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 29 Заглавие: Балон-катетърен комплект за интра-аортен балонен  
контрапулсатор, двойнолуменен, размер 8 Fr,  изработен от абразио резистивен материал,  
вместимост на балона 40 мл, диаметър на разгъване (надуване) 15 мм, дължина на  
мембраната на балона 260 мм, с метално подсилена неоклузивна стена, репозиционираща  
обвивка. Комплектът да съдържа: предварително монтирано хемостазно устройство  
“Peelaway”, еднопътна клапа, спринцовка 60 мл, конекторни тръбички, съвместими с  
контрапулсатор Datascope. Да е включен кит за поставяне, съдържащ: тефлонова  
хемостазна обвивка и тефлонова хемостазна обвивка със страничен порт, 2 броя  
тефлоново покрити метални водачи, артериална игла, дилататор, скалпел

1) Кратко описание
Балон-катетърен комплект за интра-аортен балонен контрапулсатор, 
двойнолуменен, размер 8 Fr,  изработен от абразио резистивен 
материал, вместимост на балона 40 мл, диаметър на разгъване 
(надуване) 15 мм, дължина на мембраната на балона 260 мм, с 
метално подсилена неоклузивна стена, репозиционираща обвивка. 
Комплектът да съдържа: предварително монтирано хемостазно 
устройство “Peelaway”, еднопътна клапа, спринцовка 60 мл, 
конекторни тръбички, съвместими с контрапулсатор Datascope. Да е 
включен кит за поставяне, съдържащ: тефлонова хемостазна обвивка 
и тефлонова хемостазна обвивка със страничен порт, 2 броя 
тефлоново покрити метални водачи, артериална игла, дилататор, 
скалпел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
70 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
115500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 30 Заглавие: Безвъзлов конец с 2 игли, даващ възможност за  
шиене в две посоки едновременно, USP 2/0, 18мм, 1/2 игла, 16х16 см

1) Кратко описание
Безвъзлов конец с 2 игли, даващ възможност за шиене в две посоки 
едновременно, USP 2/0, 18мм, 1/2 игла, 16х16 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1650   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 31 Заглавие: Билиарен стент с дължини 5/7/9/12/15/18 см и  
диаметри 7/8,5/10/11,5 Fr

1) Кратко описание
Билиарен стент с дължини 5/7/9/12/15/18 см и диаметри 
7/8,5/10/11,5 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
420   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 32 Заглавие: Биокасета от полиоксиметилен (ацетал), с по 60  
отвора на капака и основата, с цел максимизиране обмена на течностите, със заключващ  
механизъм (панта) при затваряне на капака

1) Кратко описание
Биокасета от полиоксиметилен (ацетал), с по 60 отвора на капака 
и основата, с цел максимизиране обмена на течностите, със 
заключващ механизъм (панта) при затваряне на капака

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
60000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 33 Заглавие: Биологична аортна и митрална клапна протеза със  
стент, свинска, с антиминерализация от второ-трето поколение и интегрирана система за  
имплантация в малък клапен пръстен, с възможност за използване при миниинвазивна  
хирурги.  Размери: за аортната клапа - от 19 мм до 25 мм, за митралната - от 25 мм до 33  
мм

1) Кратко описание
Биологична аортна и митрална клапна протеза със стент, свинска, 
с антиминерализация от второ-трето поколение и интегрирана 
система за имплантация в малък клапен пръстен, с възможност за 
използване при миниинвазивна хирурги.  Размери: за аортната 
клапа - от 19 мм до 25 мм, за митралната - от 25 мм до 33 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
180000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 34 Заглавие: Биологична аортна клапа от един пласт телешки  
перикард, за супра-ануларно позициониране, без стент, зашиване чрез един непрекъснат  
шев. Без синтетичен материал, готова за имплантиране без изплакване, с обработка за  
неутрализацияБиологична аортна клапа от един пласт телешки перикард, за супра-
ануларно позициониране, без стент, зашиване чрез един непрекъснат шев. Без синтетичен  
материал, готова за имплантиране без изплакване, с обработка за неутрализация

1) Кратко описание
Биологична аортна клапа от един пласт телешки перикард, за супра
-ануларно позициониране, без стент, зашиване чрез един 
непрекъснат шев. Без синтетичен материал, готова за имплантиране 
без изплакване, с обработка за неутрализация
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
45000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 35 Заглавие: Биологична аортна клапа от един пласт телешки  
перикард. Шевен ринг от мека силиконова лента, обвита в плетен полиестер. Ацетал-
хомополимерен стент. Възможност за интра и супра-ануларно поставяне. Размери; 19, 21,  
23, 25, 27 и 29 мм

1) Кратко описание
Биологична аортна клапа от един пласт телешки перикард. Шевен 
ринг от мека силиконова лента, обвита в плетен полиестер. Ацетал
-хомополимерен стент. Възможност за интра и супра-ануларно 
поставяне. Размери; 19, 21, 23, 25, 27 и 29 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
450000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 36 Заглавие: Биологична аортна клапна протеза със стент, свинска,  
с антиминерализация  от трето поколение и интегрирана система за имплантация в малък  
клапен пръстен, с възможност за използване при миниинвазивна хирургия, 19 мм

1) Кратко описание
Биологична аортна клапна протеза със стент, свинска, с 
антиминерализация  от трето поколение и интегрирана система за 
имплантация в малък клапен пръстен, с възможност за използване 
при миниинвазивна хирургия, 19 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
45000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 37 Заглавие: Биологична митрална клапа от два слоя телешки  
перикард за предотвратяване контакта между платната и полиестерната тъкан на шевния  
ринг, осигурявайки по този начин структурална стабилност клапата. Карбофилм  
покритие. Интра-ануларно поставяне. Детоксификация. Готова за имплантиране - без  
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нужда от изплакване. Размери - от 19 мм до 33 мм

1) Кратко описание
Биологична митрална клапа от два слоя телешки перикард за 
предотвратяване контакта между платната и полиестерната тъкан на 
шевния ринг, осигурявайки по този начин структурална стабилност 
клапата. Карбофилм покритие. Интра-ануларно поставяне. 
Детоксификация. Готова за имплантиране - без нужда от 
изплакване. Размери - от 19 мм до 33 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
90000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 38 Заглавие: Биопсична микромеш касета от полиоксиметилен  
(ацетал), с 1676 квадратни отворa (с размер на отвора 0,38 мм), големина на вътрешната  
площ - 27 мм

1) Кратко описание
Биопсична микромеш касета от полиоксиметилен (ацетал), с 1676 
квадратни отворa (с размер на отвора 0,38 мм), големина на 
вътрешната площ - 27 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
50000   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 39 Заглавие: Биполярен епикарден електрод, излъчващ стероид.  
Силиконово покритие на тялото. Дължина - 25-110 см

1) Кратко описание
Биполярен епикарден електрод, излъчващ стероид. Силиконово 
покритие на тялото. Дължина - 25-110 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7770   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 40 Заглавие: Биполярен пейсинг катетър без балон, 60° кривка, 5  
Fr/110 см, електродно разстояние - 1 см. В комплета да се съдържат ЕКГ адаптор, игла и  
Peel Away интродюсер

1) Кратко описание
Биполярен пейсинг катетър без балон, 60° кривка, 5 Fr/110 см, 
електродно разстояние - 1 см. В комплета да се съдържат ЕКГ 
адаптор, игла и Peel Away интродюсер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5833.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 41 Заглавие: Биполярен пейсинг катетър без балон, кривка за  
дясно сърце и за пейсиране в камерата, 6 Fr/110 см, електродно разстояние - 1 см. В  
комплета да се съдържат ЕКГ адаптор, игла и Peel Away интродюсер

1) Кратко описание
Биполярен пейсинг катетър без балон, кривка за дясно сърце и за 
пейсиране в камерата, 6 Fr/110 см, електродно разстояние - 1 см. 
В комплета да се съдържат ЕКГ адаптор, игла и Peel Away 
интродюсер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 42 Заглавие: Бърз тест за AMP (Амфетамини), индивидуално  
пакетирани касети  

1) Кратко описание
Бърз тест за AMP (Амфетамини), индивидуално пакетирани касети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
230.06   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 43 Заглавие: Бърз тест за BAR (Барбитурати), индивидуално  
пакетирани касети  

1) Кратко описание
Бърз тест за BAR (Барбитурати), индивидуално пакетирани касети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
230.06   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 44 Заглавие: Бърз тест за BZO (Бензодиазепини), индивидуално  
пакетирани касети  

1) Кратко описание
Бърз тест за BZO (Бензодиазепини), индивидуално пакетирани 
касети 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
230.06   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 45 Заглавие: Бърз тест за COC (Кокаин), индивидуално  
пакетирани касети  

1) Кратко описание
Бърз тест за COC (Кокаин), индивидуално пакетирани касети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
230.06   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 45
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 46 Заглавие: Бърз тест за MET (Метамфетамини), индивидуално  
пакетирани касети  

1) Кратко описание
Бърз тест за MET (Метамфетамини), индивидуално пакетирани касети 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
230.06   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 47 Заглавие: Бърз тест за MOR (Морфин/Опиати/Хероин),  
индивидуално пакетирани касети, праг:300ng/ml   

1) Кратко описание
Бърз тест за MOR (Морфин/Опиати/Хероин), индивидуално пакетирани 
касети, праг:300ng/ml  

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
115.03   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 46
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 48 Заглавие: Бърз тест за MTD (Метадон), индивидуално  
пакетирани касети  

1) Кратко описание
Бърз тест за MTD (Метадон), индивидуално пакетирани касети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
230.06   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 47
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 49 Заглавие: Бърз тест за OPI (Морфин/Опиати/Хероин),  
индивидуално пакетирани касети,  праг:2000ng/ml  

1) Кратко описание
Бърз тест за OPI (Морфин/Опиати/Хероин), индивидуално пакетирани 
касети,  праг:2000ng/ml 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
115.03   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 50 Заглавие: Бърз тест за THC  
(Марихуана/Канабис),индивидуално пакетирани касети  

1) Кратко описание
Бърз тест за THC (Марихуана/Канабис),индивидуално пакетирани 
касети 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
230.06   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 51 Заглавие: Бърз тест за наркотици с 10 показателя (Амфетамни,  
Кокаин, Марихуана, Бензодиазепини, Трициклични антидепресанти, Барбитурати,  
Метаамфетамини, Морфин-хероин, Метадон и Метилендиоксиметаамфетамини)

1) Кратко описание
Бърз тест за наркотици с 10 показателя (Амфетамни, Кокаин, 
Марихуана, Бензодиазепини, Трициклични антидепресанти, 
Барбитурати, Метаамфетамини, Морфин-хероин, Метадон и 
Метилендиоксиметаамфетамини)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1406.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 52 Заглавие: Бърз тест за наркотици с 5 показателя (Амфетамни,  
Кокаин, Марихуана, Метаамфетамини и Морфин-хероин)

1) Кратко описание
Бърз тест за наркотици с 5 показателя (Амфетамни, Кокаин, 
Марихуана, Метаамфетамини и Морфин-хероин)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
540 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4428   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 53 Заглавие: Бързодействуващ абсорбируем локален хемостатик -  
резорбируема хемостатична пудра 1 гр., произведена от 100% алфа-желатин, дериват  от  
фармацевтична желатинова гъба

1) Кратко описание
Бързодействуващ абсорбируем локален хемостатик - резорбируема 
хемостатична пудра 1 гр., произведена от 100% алфа-желатин, 
дериват  от фармацевтична желатинова гъба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1800   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 54 Заглавие: Вакуумна дренажна система - бутилка от твърда  
пластмаса с фабричен вакуум 200 мл, удължител 120-130 см с универсален накрайник и  
спирателна клампа

1) Кратко описание
Вакуумна дренажна система - бутилка от твърда пластмаса с 
фабричен вакуум 200 мл, удължител 120-130 см с универсален 
накрайник и спирателна клампа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1166.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 55 Заглавие: Вакуумна дренажна система - бутилка от твърда  
пластмаса с фабричен вакуум 400 мл, удължител 120-130 см с универсален накрайник и  
спирателна клампа

1) Кратко описание
Вакуумна дренажна система - бутилка от твърда пластмаса с 
фабричен вакуум 400 мл, удължител 120-130 см с универсален 
накрайник и спирателна клампа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 56 Заглавие: Валва, контролна, за аспирация, с отвор и капаче

1) Кратко описание
Валва, контролна, за аспирация, с отвор и капаче

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 57 Заглавие: Венозна едностепенна канюла с метален мулти-порт  
връх под прав ъгъл, армирана и устойчива на прегъване,  с маркировка ориентираща  
позиционирането. Тънкостенният метален връх да позволява висок дебит с минимално  
диференциално налягане. Дължина на канюлата до 36 см, с конектор 3/8" и размери от 12  
Fr до 31 Fr 

1) Кратко описание
Венозна едностепенна канюла с метален мулти-порт връх под прав 
ъгъл, армирана и устойчива на прегъване,  с маркировка 
ориентираща позиционирането. Тънкостенният метален връх да 
позволява висок дебит с минимално диференциално налягане. 
Дължина на канюлата до 36 см, с конектор 3/8" и размери от 12 Fr 
до 31 Fr 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 58 Заглавие: Венозна канюла, едностепенна, армирана, рентген  
позитивна, с вграден метален водач за реинфорсиране и премоделиране на канюлата,  
multiport-тип накрайник, различни размери

1) Кратко описание
Венозна канюла, едностепенна, армирана, рентген позитивна, с 
вграден метален водач за реинфорсиране и премоделиране на 
канюлата, multiport-тип накрайник, различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
24500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 59 Заглавие: Венозна канюла, с обтуриращ балон  за реоперации,  
single stage, 37 Fr

1) Кратко описание
Венозна канюла, с обтуриращ балон  за реоперации, single stage, 
37 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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3000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 60 Заглавие: Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за  
прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, изработен от 68% избелен памук,  
24% полиамид, 8% еластан, надлъжна еластичност мин. 95% и напречна мин. 800%.  
Оформяне без нищене, да подлежи на стерилизация на пара 134°С, ролка 25 метра, N4 -  5  
см (крака, ходила и детски торс)

1) Кратко описание
Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на 
превръзки към всички части на тялото, изработен от 68% избелен 
памук, 24% полиамид, 8% еластан, надлъжна еластичност мин. 95% и 
напречна мин. 800%. Оформяне без нищене, да подлежи на 
стерилизация на пара 134°С, ролка 25 метра, N4 -  5 см (крака, 
ходила и детски торс)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
220 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6524.83   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 55



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 61 Заглавие: Водач от медицинска стомана, рентген позитивен, с  
тефлоново покритие (PTFE), с размери 0.035"/125 см или 150 см, стандартен тип, прав, с  
твърдо тяло и мек, атравматичен заоблен връх. Хидрофилно покритие по цялата дължина

1) Кратко описание
Водач от медицинска стомана, рентген позитивен, с тефлоново 
покритие (PTFE), с размери 0.035"/125 см или 150 см, стандартен 
тип, прав, с твърдо тяло и мек, атравматичен заоблен връх. 
Хидрофилно покритие по цялата дължина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 62 Заглавие: Водач от неръждаема стомана, супер твърд за  
уретерален достъп, с 5 см прав, флексибилен връх. Дължина - 145 см, диаметър -  
0.035"/0.038"

1) Кратко описание
Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп, с 
5 см прав, флексибилен връх. Дължина - 145 см, диаметър - 
0.035"/0.038"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 56
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3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 63 Заглавие: Водач с рентген контрастен връх и 5 см хидрофилно  
Aqua покритие. Диаметър - 0.021"/0.025"/0.035". Дължини - 260 см и 480 см.  
Конфигурация на върха - прав и ангулиран, за водач 0.035"/480 см

1) Кратко описание
Водач с рентген контрастен връх и 5 см хидрофилно Aqua покритие. 
Диаметър - 0.021"/0.025"/0.035". Дължини - 260 см и 480 см. 
Конфигурация на върха - прав и ангулиран, за водач 0.035"/480 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 64 Заглавие: Воден дюшек/одеяло за хипер и хипотермия с висока  
ефективност на процеса на охлаждане и затопляне с цветово кодирани конектори и  
клампи за изключване, за възрастни, размери  61-62 см х 152-154 см

1) Кратко описание
Воден дюшек/одеяло за хипер и хипотермия с висока ефективност на 
процеса на охлаждане и затопляне с цветово кодирани конектори и 
клампи за изключване, за възрастни, размери  61-62 см х 152-154 
см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
24675   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 65 Заглавие: Временен епикарден електрод с извита миокардна  
игла по-тънка от 0,45 мм и контактна повърхност не по-малка от 70 мм  - цветово кодиран  
за предсърдие и камера. Комплект по 2 броя в опаковка с изолиран накрайник, съвместим  
с външни  стимулатори Medtronic 5348/5388

1) Кратко описание
Временен епикарден електрод с извита миокардна игла по-тънка от 
0,45 мм и контактна повърхност не по-малка от 70 мм  - цветово 
кодиран за предсърдие и камера. Комплект по 2 броя в опаковка с 
изолиран накрайник, съвместим с външни  стимулатори Medtronic 
5348/5388

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 58
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3) Количество или обем
140 кутии с 12 комплекта по 2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
73780   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 66 Заглавие: Временен миокарден електрод, монополярен, с  
дължина 60 см, син, торакална игла, права, чупеща се, 63 мм миокардна игла,  1/2, обла,  
26 мм, USP 3/0. Материали за изработка: електрод - мултифиламентни нишки от  
неръждаема стомана, изолационен участък от полиетилен, игли от неръждаема стомана

1) Кратко описание
Временен миокарден електрод, монополярен, с дължина 60 см, син, 
торакална игла, права, чупеща се, 63 мм миокардна игла,  1/2, 
обла, 26 мм, USP 3/0. Материали за изработка: електрод - 
мултифиламентни нишки от неръждаема стомана, изолационен участък 
от полиетилен, игли от неръждаема стомана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 кутии, с по 24 броя всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
35416.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 59
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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

Обособена позиция №: 67 Заглавие: Възвратна клапа за инфузионна линия

1) Кратко описание
Възвратна клапа за инфузионна линия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
51120   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 68 Заглавие: Възстановяваща тъканна протеза (графт) при болест  
на "Пейрони", размери 4 x 10 см

1) Кратко описание
Възстановяваща тъканна протеза (графт) при болест на "Пейрони", 
размери 4 x 10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 60
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45 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
41250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 69 Заглавие: Гел за ултразвукова диагностика, на водна основа.  
Твърда туба с обем 5 литра

1) Кратко описание
Гел за ултразвукова диагностика, на водна основа. Твърда туба с 
обем 5 литра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
400 туби от 5 литра

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4586.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 61
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 70 Заглавие: Гипсов бинт с ширина 10 см и дължина 2,7 м

1) Кратко описание
Гипсов бинт с ширина 10 см и дължина 2,7 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 71 Заглавие: Гипсов бинт с ширина 15 см и дължина 2,7 м

1) Кратко описание
Гипсов бинт с ширина 15 см и дължина 2,7 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1066.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 72 Заглавие: Гофриран дрен от нетоксичен PVC, с рентген  
контрастна нишка (синя линия), в двойна опаковка, 250 мм х25 мм

1) Кратко описание
Гофриран дрен от нетоксичен PVC, с рентген контрастна нишка 
(синя линия), в двойна опаковка, 250 мм х25 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1350   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 73 Заглавие: Гофриран дрен от нетоксичен PVC с рентген  
контрастна нишка (синя линия), в двойна опаковка, 400 мм х25 мм

1) Кратко описание
Гофриран дрен от нетоксичен PVC с рентген контрастна нишка (синя 
линия), в двойна опаковка, 400 мм х25 мм
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
570   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 74 Заглавие: Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на  
разтвори. Наличие на два канала, за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна  
стерилна опаковка и две крила за удобен захват

1) Кратко описание
Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори. 
Наличие на два канала, за всички видове контейнери, с две 
капачки, с двойна стерилна опаковка и две крила за удобен захват

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
630   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 75 Заглавие: Двукухинен кардиовертер дефибрилатор в комплект с  
електроди.

1) Кратко описание
Двукухинен кардиовертер дефибрилатор в комплект с електроди. 
Възможност за ЯМР изследване на пациента при мощност 1,5Т на 
цяло тяло. Мониторинг на сърдечната недостатъчност. Опции за 
подходящо управление на RV пейсингa при пациенти с вариращи 
степени на блокиране електропроводимостта на сърцето. 
Програмируеми опции за намаляване неподходящите и ненужни 
сътресения. Безжична ЕКГ. Сензор за минутна вентилация. Функция 
за поддържане на адекватни граници на безопасност на 
отвежданията. Технология осигуряваща животоспасяваща шокова 
терапия и основна функционалност на стимулатора в случай на 
фатална грешка. Размер 5,23 x 7,03 x 0,99 см, тегло 62,5, обем 
28 cc, вид на конектора RV:DF4. Пейсиращ електрод, позволяващ 
ЯМР на цяло тяло при 1,5 Тесла с трипластова изолация. Биполярен 
с пасивна или активна фиксация с размери:  дължина 52см/5,1Fr. 
Дефибрилиращ електрод с пасивна или активна фиксация, отделящ 
стероид, с конектор DF4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
29600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 76 Заглавие: Двукухинен кардиовертердефибрилатор ICD DR с  
електроди

1) Кратко описание
Двукухинен кардиовертердефибрилатор ICD DR с електроди, 
разпознаващ VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, 
персистиране на VТ, VF детекция и редетекция. Наличие на 
алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и 
класифицирането им. Технология за дългосрочно намаляване на 
неправилните шокове и дискриминиране на Т-вълната и подобрено 
разпознаване на смущения, честотна адаптация. Антитахикардно 
пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Алгоритъм за 
поддържане на камерно пейсиране по време на предсърдни 
фибрилации. Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: 
AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент 
ежедневно пейсиране, средна камерна честота (нощна и дневна), 
активност на пациента, честотна променливост. Хемодинамична 
оптимизация на AV интервали. ATP терапии за безболково 
погасяване на предсърдни аритмии. Индикация при възникнал 
проблем с дефибрилиращия електрод и предотвратява нежелано 
доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за 
програмиране на параметрите според състоянието на пациента. 
Живот на батерията - 7,5 години. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
153000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 77 Заглавие: Двукухинен кардиовертердефибрилатор ICD DR за  
реимплантация

1) Кратко описание
Двукухинен кардиовертердефибрилатор ICD DR за реимплантация, 
разпознаващ VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, 
персистиране на VТ. VF детекция и редетекция. Алгоритъм за 
различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и 
класифицирането им. Технология за дългосрочно намаляване на 
неправилните шокове и дискриминиране на Т-вълната и подобрено 
разпознаване на смущения, честотна адаптация. Антитахикардно 
пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Алгоритъм за 
поддържане на камерно пейсиране по време на предсърдни 
фибрилации. Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: 
AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент 
ежедневно пейсиране, средна камерна честота (нощна и дневна), 
активност на пациента, честотна променливост. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 78 Заглавие: Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) с честотна  
адаптация  в комплект с електроди

1) Кратко описание
Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) с честотна адаптация  в 
комплект с електроди, ЯМР съвместими с пасивна/активна фиксация, 
нощна честота. Автоматична проверка на електродите с възможност 
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за препрограмиране на поляритета. Автоматична оптимизация на 
прага на сензиране с всеки сърдечен удар. Измерване на прага на 
стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за 
автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и 
камера, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези. Алгортъм за 
автоматично търсене на AV проводимост с цел намаляване на 
излишното пейсиране в дясна камера, максимална сензорна честота 
180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата, 
погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или смяна 
на режима. Алгоритъм за избягване на предсърдни аритмии, 
посредством предотвратяване на стимулация в предсърдният 
рефрактерен период. Избягване на пейсмейкър медиирана 
тахикардия. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
300000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 79 Заглавие: Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) за  
реимплантация с честотна адаптация и нощна честота.

1) Кратко описание
Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) за реимплантация с честотна 
адаптация и нощна честота. Автоматична проверка на електродите с 
възможност за препрограмиране на поляритета. Автоматична 
оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. 
Измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен 
интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на 
стимулация в предсърдие и камера, 3 вида честотни и 3 вида AV 
хистерези. Алгортъм за автоматично търсене на AV проводимост с 
цел намаляване на излишното пейсиране в дясна камера, максимална 
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сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на 
честотата, погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация 
или смяна на режима. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
58000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 80 Заглавие: Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.

1) Кратко описание
Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за 
редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в 
минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща 
система, осигуряваща адаптивност при промяна в прага на 
стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на 
пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично 
превключване на режима. ЯМР съвместим с обем 10,4 сс и тегло 19 
гр. Максимален живот на батерията - 9,7 години. Към комплекта да 
бъдат включени: 1) Пасивно-фиксиращ се, IS-1 съвместим, 
ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: 
изолация от химичен ко-полимер. Стероид-елуиран - количество по-
малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат да се освобождава 
бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки 
флуиди. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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144 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
288000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 81 Заглавие: Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.

1) Кратко описание
Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг.Технология за 
редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в 
минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща 
система, която да осигурява адаптивност при промяна в прага на 
стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на 
пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично 
превключване на режима. ЯМР съвместим с обем 10,4 сс и тегло 19 
гр. Максимален живот на батерията - 9,7 години. В комплекта да 
бъдат включени два броя биполярен, стероид-енулиран, активно 
фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: 
електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните 
сигнали, за улесняване оптималното позициониране на водача. 
Активна фиксация, хлъзгаво покритие, изолация от химически ко-
полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Стероид еулиране - 
монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано 
във върха на електрода на водача, което да е импрегнирано с 
дексаметазон натриев фосфат. Външен диаметър 1.9 мм. Разстояние 
от върха до пръстена - 10 мм. Дължини - 46, 52, 58, 65 и 100 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 82 Заглавие: Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с  
два електрода

1) Кратко описание
Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода, 
съвместим с ЯМР изследване. Възможност за ЯМР изследване на 
пациента при мощност 1,5Т и 3Т на цяло тяло, без ограничаване на 
времето в зависимост от използваните електроди. Радиочестотна 
телеметрия за безжично предаване на информация по време на 
имплантирането и последващо проследяване на параметрите. 
Mинимализира RV пейсинга без значителни клинични паузи. AT/AF 
доклади. Оценка на респираторната тенденция. Сензор за минутна 
вентилация. Следоперативен тест на системата. Размер 4,45 х 5,02 
х 0,75 см, тегло под 25 грама, обем 13,7 cc, вид на конектора - 
RA:IS1-RV:IS1. Биполярни пейсиращи електроди, с пасивна или 
активна фиксация с размери: дължина - 52 см/6Fr или 59 см/6Fr. 
Конектор IS-1 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
59250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 83 Заглавие: Двукухинен кардиостимулатор VDDR-пейсинг,  
система за автоматично улавяне на ритъма.  

1) Кратко описание
Двукухинен кардиостимулатор VDDR-пейсинг, система за автоматично 
улавяне на ритъма. Автоматично свойство на търсене на 
проводимост (отвеждането). Да разполага с мултифункционален 
сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка 
за почивка, удължена хистереза. Да избягва смущенията от 
мобилните телефони. Пълно и автоматично да замерва P/R вълновата 
амплитуда по време на режима. Да ооказва интракардиалните 
сигнали по време на режима. Да различава синусова тахикардия от 
система за автодетектинг, автоматично до приключване на опцията 
за автодетектинг. Да различава базова мярка по време на 
автоматичен режим на превключване, да стабилизира вентрикуларния 
ритъм и увеличава кардиалния дебит. Обстойна R-вълнова 
протекция. В комплекта да бъде включен биполярен ендокардиален 
електрод с пасивна фиксация. Прав, с изолация от силикон. Размер 
на интродюсера - 9 Fr, диаметър на водача - 2,44 мм. Разстояние 
между върха и пръстена: връх-венрикален пръстен - 15 мм; връх-
атриален пръстен - 130 мм, разстояние между атриалните пръстени 
- 11,9 мм. Връх и пръстен - от микропорест титаниев нитрит, с 
обвивка от платина-иридий

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
400000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 84 Заглавие: Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация  
(акселерометър)

1) Кратко описание
Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация 
(акселерометър) ; нощтна честота; максимална честота на 
стимулация 200 удара в минута; автоматична проверка на 
електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; 
автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; 
измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен 
интервал; възможност за автоматично програмиране на прага на 
стимулация в предсърдие и камера; 3 вида честотни и 3 вида AV 
хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за 
намаляване на излишно пейсиране на дясна камера; максимална 
сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на 
честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация 
или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър 
медиирана тахикардия;  специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен 
преглед; живот на батерията 12,1 години

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
19333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 85 Заглавие: Двулуменeн катетър, предназначен за осигуряване на  
съдов достъп за хемодиализа и хемоперфузия. Да са предназначени да бъдат поставени за  
период до 29 дни

1) Кратко описание
Двулуменeн катетър, предназначен за осигуряване на съдов достъп 
за хемодиализа и хемоперфузия. Да са предназначени да бъдат 
поставени за период до 29 дни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 86 Заглавие: Двупътен фолиев катетър тип "Нелатон", с балон, от  
100% силикон, стерилен. Връх - тип Tiemann. Размери 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr и 20 Fr, с 5 и 10  
мл балон (18 Fr и 20 Fr да са с 30 мл балон), дължина приблизително 40 см. Да не съдържа  
латекс

1) Кратко описание
Двупътен фолиев катетър тип "Нелатон", с балон, от 100% силикон, 
стерилен. Връх - тип Tiemann. Размери 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr и 20 
Fr, с 5 и 10 мл балон (18 Fr и 20 Fr да са с 30 мл балон), 
дължина приблизително 40 см. Да не съдържа латекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 87 Заглавие: Двупътна система за иригационни разтвори 330 см с  
Y - образен разклонител за екобег 3000 мл

1) Кратко описание
Двупътна система за иригационни разтвори 330 см с Y - образен 
разклонител за екобег 3000 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1410   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 75
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 88 Заглавие: Двустепенна венозна канюла с обтуратор за  
канюлиране на дясно предсърдие, реинфорсирана проксимално и дистално, без конектор.  
Ефективна дължина на канюлата - 41 см, съвместима с конектор 1/2". Размери - 40/32Fr,  
50/36Fr

1) Кратко описание
Двустепенна венозна канюла с обтуратор за канюлиране на дясно 
предсърдие, реинфорсирана проксимално и дистално, без конектор. 
Ефективна дължина на канюлата - 41 см, съвместима с конектор 
1/2". Размери - 40/32Fr, 50/36Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
25000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 89 Заглавие: Двустепенна феморална венозна канюла, размери  
24/29Fr, 30/33Fr, дължина 70,5 см

1) Кратко описание
Двустепенна феморална венозна канюла, размери 24/29Fr, 30/33Fr, 
дължина 70,5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 76
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60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 90 Заглавие: Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка  
между 0,5 и 1 л

1) Кратко описание
Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка между 0,5 и 1 
л

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
30 опаковки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
870   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 77
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 91 Заглавие: Декалцинираща течност за малки биопсии с  
едновременна фиксация, опаковка между 0,5 и 1 л

1) Кратко описание
Декалцинираща течност за малки биопсии с едновременна фиксация, 
опаковка между 0,5 и 1 л

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
20 опаковки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
550   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 92 Заглавие: Дигитален еднокухинен кардиостимулатор тип VVIR,  
със сензор за Rate Response и автоматична система за анализ и съвет за терапия, IEGM с  
висока резолюция и живот на батерията - повече от 12 години. В комплект с електрод с  
пасивна фиксация

1) Кратко описание
Дигитален еднокухинен кардиостимулатор тип VVIR, със сензор за 
Rate Response и автоматична система за анализ и съвет за 
терапия, IEGM с висока резолюция и живот на батерията - повече 
от 12 години. В комплект с електрод с пасивна фиксация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 78
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
300000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 93 Заглавие: Дигитален еднокухинен кардиостимулатор тип VVIR,  
със сензор за Rate Response и автоматична система за анализ и съвет за терапия, IEGM с  
висока резолюция. Програмиране на нощна честота. Цялостна диагностика за по-малко от  
1 секунда. Живот на батерията - повече от 12 години

1) Кратко описание
Дигитален еднокухинен кардиостимулатор тип VVIR, със сензор за 
Rate Response и автоматична система за анализ и съвет за 
терапия, IEGM с висока резолюция. Програмиране на нощна честота. 
Цялостна диагностика за по-малко от 1 секунда. Живот на 
батерията - повече от 12 години

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
195833.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 79
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 94 Заглавие: Дигитален, двукамерен кардиостимулатор тип  
DDDR, със сензор за Rate Response. Дигитален сигнален процес. Подобрен вентрикуларен  
и атриален пейсинг. Хистограми за сърдечна честота (краткосрочни и дългосрочни,  
предсърдни и вентрикуларни). Презентиране на спонтанен синусов ритъм. Контролиран  
AF отговор. Екстензивна диагностика. Живот на батерията - не по-малко от 11,3години.  
Вид на батерията: литиево- йодна (2,8V, 1,3Ah). В комплект с 2 електрода с пасивна  
фиксация - прав и J-tip

1) Кратко описание
Дигитален, двукамерен кардиостимулатор тип DDDR, със сензор за 
Rate Response. Дигитален сигнален процес. Подобрен вентрикуларен 
и атриален пейсинг. Хистограми за сърдечна честота (краткосрочни 
и дългосрочни, предсърдни и вентрикуларни). Презентиране на 
спонтанен синусов ритъм. Контролиран AF отговор. Екстензивна 
диагностика. Живот на батерията - не по-малко от 11,3години. Вид 
на батерията: литиево- йодна (2,8V, 1,3Ah). В комплект с 2 
електрода с пасивна фиксация - прав и J-tip

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
120000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 80
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 95 Заглавие: Дилататор за нефростомен тракт с дължина 30 см и  
диаметър 16/30 Fr

1) Кратко описание
Дилататор за нефростомен тракт с дължина 30 см и диаметър 16/30 
Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 96 Заглавие: Дилатационен катетър за разширяване на папиларен  
отвор, жлъчни и панкреасни стриктури. Диаметър на водача - 0.035"; 8,5/10 Fr и 200 см  
дължина

1) Кратко описание
Дилатационен катетър за разширяване на папиларен отвор, жлъчни и 
панкреасни стриктури. Диаметър на водача - 0.035"; 8,5/10 Fr и 
200 см дължина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
480   Валута: BGN

Да Не

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 81
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 97 Заглавие: Дозатор  с фотоклетка за дезинфектант за ръце

1) Кратко описание
Дозатор  с фотоклетка за дезинфектант за ръце

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2150   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 98 Заглавие: Еднокомпонентна  система торбички за коло -, илео-  
стома  с вграден диск от желатин,  пектин и натриикарбокси-метил целулоза - 19-64 мм

1) Кратко описание
Еднокомпонентна  система торбички за коло -, илео- стома  с 
вграден диск от желатин,  пектин и натриикарбокси-метил целулоза 
- 19-64 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
750 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 99 Заглавие: Еднократен неутрален електрод с предварително  
нанесен гел, неразделен, за възрастни, обща площ 215 см2, контактна площ – 136,50 см2,  
дебелина 1,65мм,  в два варианта - еднополюсен или двуполюсен  

1) Кратко описание
Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, 
неразделен, за възрастни, обща площ 215 см2, контактна площ –
136,50 см2, дебелина 1,65мм,  в два варианта - еднополюсен или 
двуполюсен 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 920 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10890   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 100 Заглавие: Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен  
мониторинг на хемодинамиката  

1) Кратко описание
Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на 
хемодинамиката с валидиран тест за акуратност на цялата система, 
съдържащ: канюла към администриращия сет, минимизираща 
образуването на въздушни мехурчета; капачка за нулиране и 
праймиране, намаляваща риска от контаминиране, без необходимост 
от нейното отстраняване; трансдюсер; кабел с предпазна капачка; 
две трипътни кранчета; въртящ се luer lock конектор за 
пациентската линия. Обща дължина на линията 150 см, линия за 
налягане без маркировка, скорост на потока 3 мл/ч, допълнителна 
линия за измерване на артериално налягане, с червена маркировка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7571.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 101 Заглавие: Еднократна PVC ръкавица, различни размери

1) Кратко описание
Еднократна PVC ръкавица, различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 700 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15975   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 102 Заглавие: Еднократна биопсична игла за биопсия на меки  
тъкани, съвместима с автоматичен биопсичен инструмент Pro Mag Ultra. Добиване на  
проба с дължина 19 мм. Маркировка на иглата в сантиметри, ехогенен връх, възможност  
за използване на коаксиална игла. Размери на иглата: диаметър 16G и 18G, с дължини 16  
см, 20 см, 25 см и 30 см, цветово кодирани в завсимост от диаметъра на иглата

1) Кратко описание
Еднократна биопсична игла за биопсия на меки тъкани, съвместима 
с автоматичен биопсичен инструмент Pro Mag Ultra. Добиване на 
проба с дължина 19 мм. Маркировка на иглата в сантиметри, 
ехогенен връх, възможност за използване на коаксиална игла. 
Размери на иглата: диаметър 16G и 18G, с дължини 16 см, 20 см, 
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25 см и 30 см, цветово кодирани в завсимост от диаметъра на 
иглата

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 103 Заглавие: Еднократна ръкохватка за електрохирургия с два  
бутона, кабел с дължина 3 м и електрод с дължина 70 мм

1) Кратко описание
Еднократна ръкохватка за електрохирургия с два бутона, кабел с 
дължина 3 м и електрод с дължина 70 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8933.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 104 Заглавие: Еднократна ръкохватка за интраоперативна,  
предсърдна криоаблация

1) Кратко описание
Еднократна ръкохватка за интраоперативна, предсърдна криоаблация 
за хирургично лечение на предсърдно мъждене, чрез налагане на 
трансмурални лезии по специфична техника и схема, постигнати 
чрез прилагане на ниска температурал, достигната чрез употреба 
на диазотен оксид. Ръкохватката трябва да има пълна съвместимост 
с апарат CryolCEbox V6, производство на Atricure

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
54000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 105 Заглавие: Еднократна система за вземане на проби 10 мм  
(спесимен) за лапароскопска хирургия, с размери 12,7 см  х 20,32 см, дължина на  
канюлата - 20,9 см

1) Кратко описание
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Еднократна система за вземане на проби 10 мм (спесимен) за 
лапароскопска хирургия, с размери 12,7 см  х 20,32 см, дължина 
на канюлата - 20,9 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3572.10   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 106 Заглавие: Еднократна хирургическа маска. Да се предлага в  
два варианта - с връзки или с ластик

1) Кратко описание
Еднократна хирургическа маска. Да се предлага в два варианта - с 
връзки или с ластик

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 107 Заглавие: Еднократна шапка, тип шлем от нетъкан текстил (25  
г/кв.м), напълно покриваща главата и врата, със специална лента за попиване на потта от  
вискоза и полиестер

1) Кратко описание
Еднократна шапка, тип шлем от нетъкан текстил (25 г/кв.м), 
напълно покриваща главата и врата, със специална лента за 
попиване на потта от вискоза и полиестер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 108 Заглавие: Еднократни ножчета за микротом/криостат, висок  
профил, напълно съвместими с микротом Leica RM2255

1) Кратко описание
Еднократни ножчета за микротом/криостат, висок профил, напълно 
съвместими с микротом Leica RM2255
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 опаковки, по 50 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3150   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 109 Заглавие: Еднократни ножчета за микротом/криостат, нисък  
профил, за твърди и плътни тъкани, напълно съвместими с микротом Leica RM2255

1) Кратко описание
Еднократни ножчета за микротом/криостат, нисък профил, за твърди 
и плътни тъкани, напълно съвместими с микротом Leica RM2255

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 опаковки, по 50 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9850   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 110 Заглавие: Еднократни ножчета за микротом/криостат, нисък  
профил, напълно съвместими с микротом Leica RM2255

1) Кратко описание
Еднократни ножчета за микротом/криостат, нисък профил, напълно 
съвместими с микротом Leica RM2255

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 опаковки, по 50 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3150   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 111 Заглавие: Eднократни стерилни 2-слойни операционни  
чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори,  
25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м,  
възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, размер 90 см х 150 см

1) Кратко описание
Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, 
25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно 
слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и 
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бактерии, размер 90 см х 150 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
991.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 112 Заглавие: Eднократни стерилни 2-слойни операционни  
чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори,  
25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м,  
възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с отвор. Размери - 75 см х 90 см  
с отвор 10 см

1) Кратко описание
Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, 
25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно 
слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и 
бактерии, с отвор. Размери - 75 см х 90 см с отвор 10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1270   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 113 Заглавие: Eднократни стерилни 2-слойни операционни  
чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм, без пори,  
25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м,  
възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част, размери - 75 см х  
90 см

1) Кратко описание
Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм, без пори, 
25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно 
слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и 
бактерии, с лепяща част, размери - 75 см х 90 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
591.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 114 Заглавие: Еднократни стерилни джобчета с 1 преграда, с  
размери - 17 см х 30 см

1) Кратко описание
Еднократни стерилни джобчета с 1 преграда, с размери - 17 см х 
30 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
250 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
968.75   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 115 Заглавие: Еднократни стерилни джобчета с една преграда, с  
размери - 33 см х 38 см

1) Кратко описание
Еднократни стерилни джобчета с една преграда, с размери - 33 см 
х 38 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2022.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 116 Заглавие: Еднократно острие за скалпел от въглеродна  
стомана, твърдост: 62-66 HRC, номера от 10 до 15. С допълнително заточване на върха  
под ъгъл 90°. Индивидуално опаковани в блистер от неръждаемо алуминиево РЕТ фолио,  
с отпечатана формата на острието върху фолиото, в цветно кодирана опаковка от 100 броя  
в кутия, с отпечатана формата на острието върху кутията. Съвместими с държач с фитинг,  
съгласно DIN EN 27740

1) Кратко описание
Еднократно острие за скалпел от въглеродна стомана, твърдост: 62
-66 HRC, номера от 10 до 15. С допълнително заточване на върха 
под ъгъл 90°. Индивидуално опаковани в блистер от неръждаемо 
алуминиево РЕТ фолио, с отпечатана формата на острието върху 
фолиото, в цветно кодирана опаковка от 100 броя в кутия, с 
отпечатана формата на острието върху кутията. Съвместими с 
държач с фитинг, съгласно DIN EN 27740

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 кутии, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 117 Заглавие: Еднократно пластмасово петри с диаметър 90 мм и  
височина 15 мм

1) Кратко описание
Еднократно пластмасово петри с диаметър 90 мм и височина 15 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
54 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 118 Заглавие: Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR в  
комплект с електроди

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR в комплект с 
електроди. Да разпознава VТ въз основа на брой интервали, 
начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и 
редетекция. Tехнология за дългосрочно намаляване на неправилните 
шокове и дискриминиране между камерни и надкамерни тахикардии, 
която включва дискриминиране на Т-вълната и подобрено 
разпознаване на смущения, честотна адаптация, антитахикардно 
пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Да показва 
до 14 месеца дъгосрочни тенденции за ежедневното състояние на 
пациента. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия 
електрод и предотвратява нежелано доставяне на шокова терапия. 
ДА предлага готови варианти за програмиране на параметрите 
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според състоянието на пациента. Живот на батерията - 7,5 години.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
54480   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 119 Заглавие: Еднокухинен кардиовертер дефибрилатор в  
комплект с електрод

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиовертер дефибрилатор в комплект с електрод. 
Възможност за ЯМР изследване на пациента при мощност 1,5Т на 
цяло тяло. Мониторинг на сърдечната недостатъчност. Опции за 
подходящо управление на RV пейсингa при пациенти с вариращи 
степени на блокиране електропроводимостта на сърцето. 
Програмируеми опции за намаляване неподходящите и ненужни 
сътресения. Технология, осигуряваща животоспасяваща шокова 
терапия и основна функционалност на стимулатора в случай на 
фатална грешка. Размер 5,23 x 6,71 x 0,99 см, тегло 60 грама, 
обем 26,5 cc, вид на конектора RV:DF4. Дефибрилиращ електрод с 
пасивна или активна фиксация, отделящ стероид, с конектор DF4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
28500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 120 Заглавие: Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR за  
реимплантация

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR за реимплантация, 
разпознаващ VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, 
персистиране на VТ. Да има възможност за VF детекция и 
редетекция, технология за дългосрочно намаляване на неправилните 
шокове и дискриминиране между камерни и надкамерни тахикардии, 
като включва дискриминиране на Т-вълната и подобрено 
разпознаване на смущения, честотна адаптация. Aнтитахикардно 
пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Възможност 
за показване до 14 месеца на дъгосрочни тенденции за ежедневното 
състояние на пациента. Индикация при възникнал проблем с 
дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано доставяне на 
шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на 
параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията - 
7,5 години. Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на 
данни от пациента

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 121 Заглавие: Еднокухинен кардиовертердефибрилатор с пълна  
предсърдна диагностика

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиовертердефибрилатор с пълна предсърдна 
диагностика. Да разпознава VТ въз основа на брой интервали, 
начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и 
редетекция; SMART (двукухинен) алгоритъм за различаване на 
камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им ; запис 
на IEGM при предсърдни епизоди; алгоритъм за измерване на прага 
на камера и препрограмирането й; алгоритми за избягване на 
излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; VDD 
режим на стимулация; алгоритъм за безболково погасяване на 
тахикардиите с бърст и рамп; възможност за избор на поляритета и 
формата на вълната при шок;избор на посоката на провеждане на 
импулса; програмируема енергия на първите два шока, макс.енергия 
40 джаула;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
123500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 122 Заглавие: Еднокухинен кардиостимулатор с честотна  
адаптация (акселерометър)

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация 
(акселерометър); максимална честота на стимулация 200 удара в 
минута; масимални параметри на импулса 7,5V и 1,5 ms;нощтна 
честота; 3 вида честотни хистерези за намаляване на 
дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на 
сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на 
прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал; с 
възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; 
автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично 
програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен 
преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; 
живот на батерията над 15 години

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
391666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 123 Заглавие: Еднокухинен кардиостимулатор с честотна  
адаптация (акселерометър)

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация 
(акселерометър); максимална честота на стимулация 200 удара в 
минута; масимални параметри на импулса 7,5V и 1,5 ms;нощтна 
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честота; 3 вида честотни хистерези за намаляване на 
дяснокамерната стимулация; автоматична настройка на прага на 
сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на 
прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал; с 
възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; 
автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично 
програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен 
преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; 
живот на батерията над 15 години + електрод с пасивна фиксация 
съвместим с ЯМР; фрактална структура на електродите за по-добър 
сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация; диаметър 5,9 F; 
резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 12мм; 
силиконова изолация с полиуретаново покритие за по-лесна 
имплантация; налични в два размера - 53 и 60 см. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
300000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 124 Заглавие: Еднокухинен кардиостимулатор VVI R, с биполярен  
епикарден електрод

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиостимулатор VVI R, с биполярен епикарден 
електрод: честотна адаптация без електрод, нощна честота, 
автоматична проверка на електрода с възможност за 
препрограмиране на поляритета, автоматична оптимизация на прага 
на сензиране с всеки сърдечен удар, измерване на прага на 
стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за 
автоматично програмиране на прага на стимулация в камера, три 
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вида честотни хистерези, максимална сензорна честота 180 уд/мин. 
с плавно повишаване и намаляване на честотата, специална 
страница съдържаща всички необходими данни и тестове за 
извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми за сърдечна 
честота, след въвеждане на информация за състоянието на 
пациента, функция, намаляваща честотата на стимулация по време 
на сън. Да предлага готови варианти за програмиране на 
параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията - 
най-малко 10 години. В комплекта да е включен биполярен 
епикарден електрод, излъчващ стероид. Силиконово покритие на 
тялото. Дължина - 25 - 110 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
9 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 125 Заглавие: Еднокухинен кардиостимулатор, VVI-R пейсинг

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиостимулатор, VVI-R пейсинг. Пейсираща система, 
осигураваща адаптивност при промяна в прага на стимулация. 
Програмируемо превключване на поляризацията, съвместим с ЯМР, 
обем 9,7 сс, тегло 19 грама. Пейсиращата система да предлага 
максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с 
потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично да 
доставя 5V резервен импулс, когато е засечено незаписване и да 
може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно.  
Максимален живот на батерията - 14,4 години. Към комплекта да 
бъде включен пасивно-фиксиращ се, IS-1 съвместим, ендокардиален, 
биполярен, електрод. Обща характеристика: изолация от химичен ко
-полимер, съчетаващ най-добре характеристиките на полиуретан и 
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силикон, осигуряващо подобрена проводимост и управление. Стероид
-елуиран - количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон 
фосфат да се освобождава бавно през върха на електрода, когато е 
в контакт с човешки флуиди. Прав, с дължини - 46, 52 и 58 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
300000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 126 Заглавие: Еднокухинен VVI R кардиостимулатор с  
унипилярен епикарден електрод

1) Кратко описание
Еднокухинен VVI R кардиостимулатор с унипилярен епикарден 
електрод: честотна адаптация без електрод, нощна честота, 
автоматична проверка на електрода с възможност за 
препрограмиране на поляритета, автоматична оптимизация на прага 
на сензиране с всеки сърдечен удар, измерване на прага на 
стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за 
автоматично програмиране на прага на стимулация в камера, 3 вида 
честотни хистерези, максимална сензорна честота 180 уд/мин с 
плавно повишаване и намаляване на честотата, специална страница 
съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на 
бърз и ефективен преглед, хистограми за сърдечна честота (след 
въвеждане на информация за състоянието на пациента), функция, 
намаляваща честотата на стимулация по време на сън. Да предлага 
готови варианти за програмиране на параметрите според 
състоянието на пациента. Живот на батерията - 10,4 години. Към 
комплекта да бъда включен униполярен епикарден електрод с 
активна фиксация, силиконова изолация на тялото, с дължини 25, 
35 и 53 см

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 103



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 127 Заглавие: Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг

1) Кратко описание
Еднокухинен кардиостимулатор. VVI-R пейсинг. Пейсираща система, 
която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация.  
Приграмирумо превключване на поляризацията.  ЯМР съвместим.  
Пейсиращата система предлага максимално адаптиране на прага на 
безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. 
Системата автоматично доставя 5 V резервен импулс, когато е 
засечено незаписване и може да бъде програмирана еднополюсно или 
двуполюсно. Позволява излагане на цялото тяло на ЯМР /2 watts 
per kg/. Обем 9.7сс. Тегло 19гр. Максимален живот на батерията - 
14.4 години потвърдена от 5 годишна гаранция

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
195833.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 128 Заглавие: Езофагеален стент от нитинол с цялостно  
силиконово покритие. Наличие на 4 рентген контрастни маркера във всеки край на стента  
за визуализация и прецизно позициониране. Двойно ласо в проксимален и дистален край  
за репозициониране и премахване след поставянето. Стента да се имплантира  
посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за  
разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; предпазен механизъм за  
улавяне. Наличие на специална маркировка по дължината на системата. Размери:  
диаметър на тялото - 18 или 20мм; диаметър на краищата - 23 мм или 25 мм; дължина на  
стента - 8, 10, 12 мм; диаметър на системата за доставяне - 8 мм

1) Кратко описание
Езофагеален стент от нитинол с цялостно силиконово покритие. 
Наличие на 4 рентген контрастни маркера във всеки край на стента 
за визуализация и прецизно позициониране. Двойно ласо в 
проксимален и дистален край за репозициониране и премахване след 
поставянето. Стента да се имплантира посредством специална 
система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 
разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; 
предпазен механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка 
по дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 18 или 
20мм; диаметър на краищата - 23 мм или 25 мм; дължина на стента 
- 8, 10, 12 мм; диаметър на системата за доставяне - 8 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 129 Заглавие: Езофагеален стент с частично покритие

1) Кратко описание
Езофагеален стент с частично покритие. Материал на стента - 
нитинол. Материал на покритие - силикон. Наличие на 4 рентген 
контрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и 
прецизно позициониране. Бяло ласо в проксималния край за 
репозициониране след поставянето. Непокрити проксимален и 
дистален край на стента спомагащи за намаляване на риска от 
миграция. Стента да се имплантира посредством специална система 
- тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 
разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; 
предпазен механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка 
по дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 20 мм; 
диаметър на краищата - 25 мм; дължина на стента - 8, 10, 12,5 и 
15 мм; диаметър на системата за доставяне - 8 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
24000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 130 Заглавие: ЕКГ електрод за еднократна употреба за възрастни,  
с диаметър 50 мм, гръб  - пяна, полутечен гел

1) Кратко описание
ЕКГ електрод за еднократна употреба за възрастни, с диаметър 50 
мм, гръб  - пяна, полутечен гел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
54000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 131 Заглавие: ЕКГ електрод за еднократна употреба за  
продължително мониториране за възрастни. Размери 36 мм х 42 мм, гръб  - пяна, твърд  
гел

1) Кратко описание
ЕКГ електрод за еднократна употреба за продължително 
мониториране за възрастни. Размери 36 мм х 42 мм, гръб  - пяна, 
твърд гел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
24 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3600   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 132 Заглавие: Екстра съпорт водач - прав и ангулиран, за  
канюлиране и преодоляване на трудни стриктури при ЕРЦП. Диаметър - 0.018" и дължина  
- 260/480 см

1) Кратко описание
Екстра съпорт водач - прав и ангулиран, за канюлиране и 
преодоляване на трудни стриктури при ЕРЦП. Диаметър - 0.018" и 
дължина - 260/480 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
960   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 133 Заглавие: Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с  
област на приложение раменна става за процедури артроскопия, субакромиална  
декомпресия и за колянна става процедури артроскопия, реконструкция на кръстни  
връзки

1) Кратко описание
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на 
приложение раменна става за процедури артроскопия, субакромиална 
декомпресия и за колянна става процедури артроскопия, 
реконструкция на кръстни връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 134 Заглавие: Електрод с активна фиксация с франктална  
структура, с намалено напрежение на върха на електрода и увеличена здравина на  
изолацията, силиконово покритие с Isoglide Polyurethane обвивка, излъчващ стероид-
дексаметазон фосфат, True bipolar sensing- за по добър сензинг и елиминиране на свръх  
сензиране; дизайнът на върха подпомага видимост при флуроскопия и при фиксиране,  
диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койлове

1) Кратко описание
Електрод с активна фиксация с франктална структура, с намалено 
напрежение на върха на електрода и увеличена здравина на 
изолацията, силиконово покритие с Isoglide Polyurethane обвивка, 
излъчващ стероид-дексаметазон фосфат, True bipolar sensing- за 
по добър сензинг и елиминиране на свръх сензиране; дизайнът на 
върха подпомага видимост при флуроскопия и при фиксиране, 
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диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койлове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 135 Заглавие: Електрод VDD, квадриполярен, с пасивна фиксация,  
кортикостероиден с дължина 58 см - 65 см. Диаметър на електрода - до 8 Fr. Разстояние A
-V - 11,5 - 13,5 - 15,5 мм. Да е съвместим със стимулатор с тегло не повече от 24 грама

1) Кратко описание
Електрод VDD, квадриполярен, с пасивна фиксация, 
кортикостероиден с дължина 58 см - 65 см. Диаметър на електрода 
- до 8 Fr. Разстояние A-V - 11,5 - 13,5 - 15,5 мм. Да е 
съвместим със стимулатор с тегло не повече от 24 грама

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2940   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 136 Заглавие: Епикарден електрод на винт за постоянна  
стимулация с възможност за имплантация през торакоскопски достъп - 25 см, 35 см, 53 см  
- кортикостероиден, униполярен

1) Кратко описание
Епикарден електрод на винт за постоянна стимулация с възможност 
за имплантация през торакоскопски достъп - 25 см, 35 см, 53 см - 
кортикостероиден, униполярен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6120   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 137 Заглавие: Епруветки за изследване на активираното време на  
съсирване с каолин активатор за апарат Hemohron Response, 95 броя в кутия

1) Кратко описание
Епруветки за изследване на активираното време на съсирване с 
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каолин активатор за апарат Hemohron Response, 95 броя в кутия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
54 кутии, по 95 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
31275   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 138 Заглавие: Епруветки от полипропилен с диаметър 16 мм и  
височина 100 мм, с вместимост 10 мл, автоклавируеми

1) Кратко описание
Епруветки от полипропилен с диаметър 16 мм и височина 100 мм, с 
вместимост 10 мл, автоклавируеми

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 опаковки, по 2500 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 139 Заглавие: ЕРЦП катетър със специален Dometip дизайн и  
ръкохватка. Катетър - 7Fr/200 с

1) Кратко описание
ЕРЦП катетър със специален Dometip дизайн и ръкохватка. Катетър 
- 7Fr/200 с

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
480   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 140 Заглавие: Жълти наконечници за автоматични пипети, гладки,  
по 1000 броя в опаковка

1) Кратко описание
Жълти наконечници за автоматични пипети, гладки, по 1000 броя в 
опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
360 опаковки, по 1000 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2760   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 141 Заглавие: Задна шийна винтова стабилизация без захващане на  
черепа, включваща осем винта  

1) Кратко описание
Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, 
включваща осем винта (транс маса латералис, транспедикуларни или 
транспедикуларни, с предварително зададен медиален ъгъл), шест 
фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса 
латералис винт: диаметър - Ø3,5 мм и Ø4,0 мм, дължини: 10 мм - 
20 мм, със стъпка през два ммм самонарязващи. Транспедикуларен 
винт: диаметър - Ø4,0 мм,  Ø4,5 мм и Ø5,5 мм. Дължини: 20 мм - 
55 мм, самонарязващи. Канюлирани и перфорирани (за Ø5,5 мм). 
Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. 
Диаметър на пръчката - Ø4,0 мм. Дължина на пръчката - от 20 мм 
до 400 мм 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 142 Заглавие: Задна шийна винтова стабилизация без захващане на  
черепа, включваща четири винта

1) Кратко описание
Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, 
включваща четири винта (транс маса латералис, транспедикуларни 
или транспедикуларни, с предварително зададен медиален ъгъл), 
четири фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Транс 
маса латералис винт: диаметър - Ø3,5 мм и Ø4,0 мм; дължини: 10-
20 мм, със стъпка през два мм, самонарязващи. Транспедикуларен 
винт: диаметър - Ø4,0 мм, Ø4,5 мм и Ø 5,5 мм. Дължини: 20 мм - 
55 мм, самонарязващи, Канюлирани и перфорирани (за Ø5,5 мм). 
Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. 
Диаметър на пръчката - Ø4,0 мм. Дължини на пръчката - от 20 мм 
до 400 мм 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 143 Заглавие: Задна шийна винтова стабилизация без захващане на  
черепа, включваща шест винта

1) Кратко описание
Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, 
включваща шест винта (транс маса латералис, транспедикуларни или 
транспедикуларни, с предварително зададен медиален ъгъл), шест 
фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса 
латералис винт : диаметър - Ø3,5 мм и Ø4,0 мм, дължини: 10 мм - 
20 мм, със стъпка през два мм, самонарязващи. Транспедикуларен 
винт: диаметър - Ø 4,0 мм, Ø 4,5 мм и Ø 5,5 мм. Дължини: 20 мм - 
55 мм, самонарязващи. Канюлирани и Перфорирани (за Ø5,5 мм). 
Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. 
Диаметър на пръчките - Ø 4,0 мм.  Дължина на пръчката - от 20 мм 
до 400 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 144 Заглавие: Задна шийна винтова стабилизация със захващане  
на черепа

1) Кратко описание
Задна шийна винтова стабилизация със захващане на 
черепа.Окципито-спинодеза, включваща осем винта (транс маса 
латералис, транспедикуларни или транспедикуларни с предварително 
зададен медиален ъгъл), четири фиксиращи винта, две пръчки и 
окципитална плака (медианна) с 5 отвора за фиксиране към черепа. 
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Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис винт: диаметър - Ø3,5 
мм и Ø4,0 мм. Дължини: 10 мм -  20 мм, със стъпка през два мм, 
самонарязващи. Транспедикуларен винт: диаметър - Ø4,0мм,  Ø4,5 
мм и Ø5,5 мм. Дължини: 20 мм - 55 мм. Самонарязващи, канюлирани 
и перфорирани (за Ø5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта 
към пръчката при 3,5 Nm. Диаметър на пръчките - Ø4,0 мм. 
Окципитална (медианна) плака: дължини - 47 мм и 57 мм. Дължини 
на пръчките - 240 мм и 400 мм. Материал на пръчките: Ti-6Al-4V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 брой

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7916.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 145 Заглавие: Задна шийна винтова стабилизация със захващане  
на черепа

1) Кратко описание
Задна шийна винтова стабилизация със захващане на 
черепа.Окципито-спинодеза, включваща четири винта (транс маса 
латералис, транспедикуларни или транспедикуларни, с 
предварително зададен медиален ъгъл), четири фиксиращи винта, 
две пръчки и окципитална плака (медианна) с 5 отвора за 
фиксиране към черепа. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис 
винт: диаметър - Ø3,5 мм и Ø4,0 мм. Дължини: 10 мм - 20 мм, със 
стъпка през два мм, самонарязващи. Транспедикуларен винт: 
диаметър - Ø4,0мм,  Ø4,5мм и Ø5,5 мм. Дължини: 20 мм - 55 мм, 
самонарязващи. Канюлирани и перфорирани (за Ø5,5 мм). 
Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. 
Диаметър на пръчката - Ø4,0 мм. Окципитална (медианна) плака: 
дължини - 47 мм и 57 мм. Дължина на пръчката - 240 мм и 400 мм. 
Материал на пръчката: Ti-6Al-4V
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 146 Заглавие: Задна шийна винтова стабилизация със захващане  
на черепа

1) Кратко описание
Задна шийна винтова стабилизация със захващане на 
черепа.Окципито-спинодеза, включваща шест винта (транс маса 
латералис, транспедикуларни или транспедикуларни, с 
предварително зададен медиален ъгъл), четири фиксиращи винта, 
две пръчки и окципитална плака (медианна) с 5 отвора за 
фиксиране към черепа. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латералис 
винт: диаметър - Ø3,5 мм и Ø4,0 мм. Дължини: 10 мм - 20 мм, със 
стъпка през два мм, самонарязващи. Транспедикуларен винт: 
диаметър - Ø4,0мм,  Ø4,5мм и Ø5,5 мм. Дължини: 20 мм - 55 мм, 
самонарязващи. Канюлирани и перфорирани (за Ø5,5 мм). 
Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 Nm. 
Диаметър на пръчката - Ø4,0 мм. Окципитална (медианна) плака: 
дължини - 47 мм и 57 мм. Дължина на пръчката - 240 мм и 400 мм. 
Материал на пръчките: Ti-6Al-4V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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14166.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 147 Заглавие: Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу  
прорязване на конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм

1) Кратко описание
Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу прорязване на 
конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
65000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 148 Заглавие: Заплатки РТFЕ Felts за заменяне на сегменти от  
левокамерен миокард. Дебелина: 1,65 мм. Размери: 15,2 см х 15,2 см

1) Кратко описание
Заплатки РТFЕ Felts за заменяне на сегменти от левокамерен 
миокард. Дебелина: 1,65 мм. Размери: 15,2 см х 15,2 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 149 Заглавие: Затворена аспирационна система за деца,  
позволяваща аспирацията на пациента без прекъсване подаването на кислород , “Y”  
адаптор за ендотрахеалната тръба, допълнителен порт за почистване, размери 5, 6, 7, 8,10  
и 12 Fr, дължина - 54 см

1) Кратко описание
Затворена аспирационна система за деца, позволяваща аспирацията 
на пациента без прекъсване подаването на кислород , “Y” адаптор 
за ендотрахеалната тръба, допълнителен порт за почистване, 
размери 5, 6, 7, 8,10 и 12 Fr, дължина - 54 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11322   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 150 Заглавие: Затворена ректална система за лаваж и диагностика.  
Наборът да включва: затворена система с торба 3 л, Y-образен шлаух с дължина 125 см,  
със затварящи клампи и за двете разклонения, анална сонда със силиконов мехур,  
надуваем след поставянето, трикомпонентна спринцовка 50 мл

1) Кратко описание
Затворена ректална система за лаваж и диагностика. Наборът да 
включва: затворена система с торба 3 л, Y-образен шлаух с 
дължина 125 см, със затварящи клампи и за двете разклонения, 
анална сонда със силиконов мехур, надуваем след поставянето, 
трикомпонентна спринцовка 50 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1774   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 151 Заглавие: Защитна операционна престилка за многократна  
употреба, издържаща на пране при 90 градуса и суха стерилизация при 135 градуса

1) Кратко описание
Защитна операционна престилка за многократна употреба, издържаща 
на пране при 90 градуса и суха стерилизация при 135 градуса:
1. Плътност  на материята -  приложен сплит при тъкането на 
плата да е „тафта + карбонна армировка” от 100 гр.м2 до 110 
гр.м2. Състав - полиестер/карбон. Допустима свиваемост на 
материята при пране при 90 градуса не повече от 3%.
2. Хидростат. налягане при: цикъл ново - мин. 550 мм., 25 цикъла 
- мин. 500 мм., 50 цикъла - мин. 450 мм., 75 цикъла - мин. 450 
мм. Размери: M, L и XL 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
59440   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 152 Заглавие: Игла  за продължителна плексусна анестезия с  
невростимулатор с атравматично заточване на върха под ъгъл 30°. Напълно изолирано  
тяло, без върха. Специален борд против случаен контакт. Точков електрод. С  
инжекционно парче и електрочески кабел. 30° заточване на върха, канюла G 18 x 2 1/8",  
1,3 мм x 55 мм

1) Кратко описание
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Игла  за продължителна плексусна анестезия с невростимулатор с 
атравматично заточване на върха под ъгъл 30°. Напълно изолирано 
тяло, без върха. Специален борд против случаен контакт. Точков 
електрод. С инжекционно парче и електрочески кабел. 30° 
заточване на върха, канюла G 18 x 2 1/8", 1,3 мм x 55 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6840   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 153 Заглавие: Игла за перкутанен достъп с дължина от 25 см и  
диаметър 18G

1) Кратко описание
Игла за перкутанен достъп с дължина от 25 см и диаметър 18G

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2812.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 154 Заглавие: Игла за плексусна анестезия по техниката “единична  
доза” (“single shot”), с невростимулатор и ултразвук. Атравматично заточване на върха  
под ъгъл 15° или 30°. Напълно изолирано тяло, без върха, с ултразвукови отразителни  
маркери под изолацията на иглата. Специален борд против случаен контакт. Точков  
електрод. С инжекционно парче и електрически кабел, различни размери от 22G до 25G и  
дължини от 35 мм до 150 мм

1) Кратко описание
Игла за плексусна анестезия по техниката “единична 
доза” (“single shot”), с невростимулатор и ултразвук. 
Атравматично заточване на върха под ъгъл 15° или 30°. Напълно 
изолирано тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери 
под изолацията на иглата. Специален борд против случаен контакт. 
Точков електрод. С инжекционно парче и електрически кабел, 
различни размери от 22G до 25G и дължини от 35 мм до 150 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9468   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 155 Заглавие: Игла за плексусна анестезия по техниката “единична  
доза” (“single shot”), с невростимулатор и ултразвук. Атравматично заточване на върха  
под ъгъл 15°. Напълно изолирано тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери  
под изолацията на иглата. Специален борд против случаен контакт. Точков електрод. С  
инжекционно парче и електрически кабел, с размери 22G и 25G, дължина от 1 1/3'' до 4  
3/4''

1) Кратко описание
Игла за плексусна анестезия по техниката “единична 
доза” (“single shot”), с невростимулатор и ултразвук. 
Атравматично заточване на върха под ъгъл 15°. Напълно изолирано 
тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери под 
изолацията на иглата. Специален борд против случаен контакт. 
Точков електрод. С инжекционно парче и електрически кабел, с 
размери 22G и 25G, дължина от 1 1/3'' до 4 3/4''

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9468   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 156 Заглавие: Игла за плексусна анестезия по техниката “единична  
доза” (“single shot”), с невростимулатор и ултразвук. Атравматично заточване на върха  
под ъгъл 30°. Напълно изолирано тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери  
под изолацията на иглата. Специален борд против случаен контакт. Точков електрод. С  
инжекционно парче и електрически кабел, различни размери и дължини

1) Кратко описание
Игла за плексусна анестезия по техниката “единична 
доза” (“single shot”), с невростимулатор и ултразвук. 
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Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°. Напълно изолирано 
тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери под 
изолацията на иглата. Специален борд против случаен контакт. 
Точков електрод. С инжекционно парче и електрически кабел, 
различни размери и дължини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3636   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 157 Заглавие: Игла за спинална анестезия и диагностична  
лумбална пункция. Заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо  
изтичане на ликвор. Ергономична прозрачна ръкохватка, мандрен с цветово кодиране на  
диаметъра, различни размери, дължина 88-90 мм

1) Кратко описание
Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. 
Заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо 
изтичане на ликвор. Ергономична прозрачна ръкохватка, мандрен с 
цветово кодиране на диаметъра, различни размери, дължина 88-90 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
121.50   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 158 Заглавие: Игла за спинална анестезия и диагностична  
лумбална пункция. Заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо  
изтичане на ликвор. Ергономична прозрачна ръкохватка, мандрен с цветово кодиране на  
диаметъра. Размери: диаметри - G18, G20, G22, G25, G26, G27 с дължина 88-90 мм

1) Кратко описание
Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. 
Заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо 
изтичане на ликвор. Ергономична прозрачна ръкохватка, мандрен с 
цветово кодиране на диаметъра. Размери: диаметри - G18, G20, 
G22, G25, G26, G27 с дължина 88-90 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 159 Заглавие: Игла за тъканна биопсия за еднократна употреба,  
предназначена за автоматична система за иглена биопсия за многократна употреба  
"Magnum". Размери на иглите: 16G с дължини 16 см и 20см; 18G с дължини 16 см и 20 см,  
цветово кодирани според размера на иглите

1) Кратко описание
Игла за тъканна биопсия за еднократна употреба, предназначена за 
автоматична система за иглена биопсия за многократна употреба 
"Magnum". Размери на иглите: 16G с дължини 16 см и 20см; 18G с 
дължини 16 см и 20 см, цветово кодирани според размера на иглите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 160 Заглавие: Имплантируем Loop Recorder. Да мониторира и  
записва субкутанни ЕКГ. Живот на батерията - 3 г и размери 62 x 19 x 8 мм  Записва  
епизоди на асистолия, брадикардия, КТ, бърза КТ, ПМ/ПТ. Памет за 49,5 мин  
електрокардиограми. Дистанционен пренос на данни чпосредством съвместимост с  
монитор CareLink. ЯМР съвместим. Автоматична детекция при аритмия. Наличие на  
паациентски активатор за запис на данни при симптоматичен епизод

1) Кратко описание
Имплантируем Loop Recorder. Да мониторира и записва субкутанни 
ЕКГ. Живот на батерията - 3 г и размери 62 x 19 x 8 мм  Записва 
епизоди на асистолия, брадикардия, КТ, бърза КТ, ПМ/ПТ. Памет за 
49,5 мин електрокардиограми. Дистанционен пренос на данни 
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чпосредством съвместимост с монитор CareLink. ЯМР съвместим. 
Автоматична детекция при аритмия. Наличие на паациентски 
активатор за запис на данни при симптоматичен епизод

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 161 Заглавие: Имплантируем Loop Recorder

1) Кратко описание
Имплантируем Loop Recorder. Мониторира и записва субкутанни ЕКГ. 
Минимално инвазивна процедура на имплантиране. Живот на 
батерията - не по-малко от 3 години. Размери - 44,8x7,2x4 мм. Да 
записва епизоди на асистолия, брадиаритмия, камерна тахиаритмия, 
ПМ/ПТ. Да записва до 30 епизода поотделно за брадиаритмия, 
пауза, ПТ и ПМ и до 60 епизода за тахиаритмия. Дистанционен 
постоянен пренос на данни посредством съвместимост с монитор 
CareLink. ЯМР съвместим. Автоматична детекция при аритмия. 
Наличие на пациентски активатор за запис на данни при 
симптоматичен епизод

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 брой

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 162 Заглавие: Имплантируем нископрофилен порт от силикон за  
съдов достъп

1) Кратко описание
Имплантируем нископрофилен порт от силикон за съдов достъп. Сета 
да включва: стандартен порт, катетър, 22G игла, 18G игла за 
достъп, 50 см водач, 20 см метален троакар, спринцовка, Peel-
away дезиле. Височина - 11,4 мм, диаметър - 24,4 мм. Разстояние 
между слотове: 10,2 мм. Тегло - не повече от 4,1 гр. Обем - 0,35 
мл. Вътрешен диаметър на катетъра - 1,0 мм. Външен диаметър на 
катетъра - 6,5 Fr. Дезиле: 7 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
26666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 130



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 163 Заглавие: Имплантируем порт за вливане на цитостатици,  
малък размер, силиконов катетър 6,5Fr, материал (полисуфон, титаний), имплантация по  
Селдингер, вътрешен обем 0,25 мл, размери на порта 30 мм x 22 мм, височина 10,6 мм,  
диаметър на мембраната 9,5 мм, тегло 4,7 грама

1) Кратко описание
Имплантируем порт за вливане на цитостатици, малък размер, 
силиконов катетър 6,5Fr, материал (полисуфон, титаний), 
имплантация по Селдингер, вътрешен обем 0,25 мл, размери на 
порта 30 мм x 22 мм, височина 10,6 мм, диаметър на мембраната 
9,5 мм, тегло 4,7 грама

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
80000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 164 Заглавие: Имплантируем порт за вливане на цитостатици,  
полиуретанов катетър 4,5 Fr с дължина 800 мм, материал - епоксидна смола/титаний,  
имплантация по Селдингер, вътрешен обем 0,15 мл, размери на порта 22 мм x 18 мм,  
височина 8,5 мм - 8,7 мм, диаметър на мембраната 7,6 мм, тегло не повече от 3 гр

1) Кратко описание
Имплантируем порт за вливане на цитостатици, полиуретанов 
катетър 4,5 Fr с дължина 800 мм, материал - епоксидна 
смола/титаний, имплантация по Селдингер, вътрешен обем 0,15 мл, 
размери на порта 22 мм x 18 мм, височина 8,5 мм - 8,7 мм, 
диаметър на мембраната 7,6 мм, тегло не повече от 3 гр

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 131



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
26666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 165 Заглавие: Имплантируем порт за вливане на цитостатици,  
стандартен размер, силиконов катетър 6,5Fr, материал (полисуфон, титаний),  
имплантация по Селдингер, вътрешен обем 0,5 мл, размери на порта 35 мм x 27 мм,  
височина 13,2 мм, диаметър на мембраната 12 мм, тегло 9 грама

1) Кратко описание
Имплантируем порт за вливане на цитостатици, стандартен размер, 
силиконов катетър 6,5Fr, материал (полисуфон, титаний), 
имплантация по Селдингер, вътрешен обем 0,5 мл, размери на порта 
35 мм x 27 мм, височина 13,2 мм, диаметър на мембраната 12 мм, 
тегло 9 грама

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
53333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 166 Заглавие: Имплантируем стандартен порт от силикон за съдов  
достъп. Сета да включва: стандартен порт, катетър, 22 G игла, 18 G игла за достъп, 50 см  
водач, 20 см метален троакар, спринцовка, Peel-away дезиле. Височина - 13,9 мм,  
диаметър - 31,5 мм. Разстояние между слотове: 12,7 мм. Тегло - не повече от 8,1 гр. Обем  
- 0,62 мл. Вътрешен диаметър на катетъра - 1,0; 1,4, 1,6 мм. Външен диаметър на катетъра  
- 6,5; 7,5; 9,5Fr. Дезиле - 7, 8 и 10 Fr

1) Кратко описание
Имплантируем стандартен порт от силикон за съдов достъп. Сета да 
включва: стандартен порт, катетър, 22 G игла, 18 G игла за 
достъп, 50 см водач, 20 см метален троакар, спринцовка, Peel-
away дезиле. Височина - 13,9 мм, диаметър - 31,5 мм. Разстояние 
между слотове: 12,7 мм. Тегло - не повече от 8,1 гр. Обем - 0,62 
мл. Вътрешен диаметър на катетъра - 1,0; 1,4, 1,6 мм. Външен 
диаметър на катетъра - 6,5; 7,5; 9,5Fr. Дезиле - 7, 8 и 10 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 167 Заглавие: Имплантируема антибактериална торбичка за  
имплантируеми кардиостимулатори

1) Кратко описание
Имплантируема антибактериална торбичка за имплантируеми 
кардиостимулатори. Абсорбируемо полимерно покритие. Комбинация 
от антимикробните агенти миноциклин и рифампицин в концентрации 
от 89 µg/см2, понижаваща вероятността от инфекции, подпомагаща 
създаването на стабилна среда при имплантация в тялото. 
Миноциклинът и рифампицинът да се отделят локално в тъканта за 
минимум от 7 дни: с определено местоположение и допълваща 
антибактериална защита. Напълно да се абсорбира в тялото за 
приблизително 9 седмици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 168 Заглавие: Индивидуален акрилен имплант за череп, за дефект  
6-10 см, изработен по проект на Възложителя

1) Кратко описание
Индивидуален акрилен имплант за череп, за дефект 6-10 см, 
изработен по проект на Възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 169 Заглавие: Индивидуален имплант със специфична форма,  
предназначен за запълване на черепно пространство от липсваща костна структура,  
изработен от polyetheretherketone polymer - PEEK-OPTIMA

1) Кратко описание
Индивидуален имплант със специфична форма, предназначен за 
запълване на черепно пространство от липсваща костна структура, 
изработен от polyetheretherketone polymer - PEEK-OPTIMA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
31125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 170 Заглавие: Индивидуален акрилен имплант за череп, за дефект  
по-малък от 6 см, изработен по проект на Възложителя

1) Кратко описание
Индивидуален акрилен имплант за череп, за дефект по-малък от 6 
см, изработен по проект на Възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
24990   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 171 Заглавие: Индивидуално опакована стерилна игла за  
едноикратна употреба, двойно силиконизирана, тристранно лазерно заточена, размери -  
0,80 х 50 мм и 1,20 х 40 мм

1) Кратко описание
Индивидуално опакована стерилна игла за едноикратна употреба, 
двойно силиконизирана, тристранно лазерно заточена, размери - 
0,80 х 50 мм и 1,20 х 40 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 000 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 172 Заглавие: Инжектат система (сет) за сван-ганц за  
термодилуция - стайна температура, съдържащ: 10 мл специализирана спринцовка с  
предпазен ръкав - свързващо устройство за сензор - трипътно кранче  - инфузионна линия  
190 см

1) Кратко описание
Инжектат система (сет) за сван-ганц за термодилуция - стайна 
температура, съдържащ: 10 мл специализирана спринцовка с 
предпазен ръкав - свързващо устройство за сензор - трипътно 
кранче  - инфузионна линия 190 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 173 Заглавие: Инжекционен филтър за перфузорна спринцовка за  
превенция на микробна контаминация 0,2 µm, luer lock

1) Кратко описание
Инжекционен филтър за перфузорна спринцовка за превенция на 
микробна контаминация 0,2 µm, luer lock

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2375   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 174 Заглавие: Инжекционни игли,  различни размери

1) Кратко описание
Инжекционни игли,  различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 100 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
35000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 175 Заглавие: Инжекция за допълнителна стерилизация (бустерна  
система) на дълги катетри за ниско-температурен плазмен стерилизатор

1) Кратко описание
Инжекция за допълнителна стерилизация (бустерна система) на 
дълги катетри за ниско-температурен плазмен стерилизатор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2361   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 176 Заглавие: Инструмент за ендоскопска хирургия с  
едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване с възможност за  
използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 мм, компресия в  
областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280  
мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане

1) Кратко описание
Инструмент за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на 
линеен шев с дължина 45 мм и разрязване с възможност за 
използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 
1,8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 
45° в двете посоки с дължина на рамото 280 мм, преминаващ през 
троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 177 Заглавие: Инструмент за ендоскопска хирургия с  
едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 мм и разрязване с възможност за  
използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 мм, компресия в  
областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340  
мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане

1) Кратко описание
Инструмент за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на 
линеен шев с дължина 60 мм и разрязване с възможност за 
използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 
1,8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 
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45° в двете посоки с дължина на рамото 340 мм, преминаващ през 
троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 178 Заглавие: Интравенозна система за инфузионни разтвори с  
дозиращ цилиндър - специална интравенозна система с дозиращ цилиндър: обем 150 м,  
точна градуировка в мл, бактериален филтър и капаче, инжекционен порт и автоматичен  
клапан против въздушна емболия, капкова камера за 60 капки = 1 мл, 15 µm филтър за  
механични частици, Y-инжектор за добавки

1) Кратко описание
Интравенозна система за инфузионни разтвори с дозиращ цилиндър - 
специална интравенозна система с дозиращ цилиндър: обем 150 м, 
точна градуировка в мл, бактериален филтър и капаче, инжекционен 
порт и автоматичен клапан против въздушна емболия, капкова 
камера за 60 капки = 1 мл, 15 µm филтър за механични частици, Y-
инжектор за добавки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1787.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 179 Заглавие: Интравенозна система за подаване на инфузионни  
разтвори. Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за  
твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч,  
клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за  
20 капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 150 см

1) Кратко описание
Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. 
Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова 
игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран 
за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден 
с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 
мл; 15 µm фил, дължина 150 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 180 Заглавие: Интравенозна система за подаване на инфузионни  
разтвори. Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за  
твърди и деформируеми контейнери, самообезвъздушаваща се и филтър за бързо пълнене  
и филтър за автоматично прекратяване на инфузията, клапан за подаване на въздух,  
снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил,  
Дължина 180 см

1) Кратко описание
Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. 
Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова 
игла, за твърди и деформируеми контейнери, самообезвъздушаваща 
се и филтър за бързо пълнене и филтър за автоматично 
прекратяване на инфузията, клапан за подаване на въздух, снабден 
с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 
мл; 15 µm фил, Дължина 180 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 181 Заглавие: Интравенозна система за подаване на инфузионни  
разтвори

1) Кратко описание
Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. 
Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова 
игла, за твърди и деформируеми контейнери, самообезвъздушаваща 
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се и филтър за бързо пълнене, клапан за подаване на въздух, 
снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 
капки = 1 мл; 15 µm фил, без латекс, без ПВЦ и без DEHP, 
Материал полиуретан - съвместим с агресини медикаменти и 
цитостатици.UV - фотозащитена за светлочувствителни медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5775   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 182 Заглавие: Интравенозна система за твърди и деформируеми  
контейнери. Устойчива на агресивни агенти (таксол). Двустепенна капкова камера с  
филтър за твърди частици. Пластмасов шип с двоен канал - за течност и за въздух.  
Винтова връзка към пациента

1) Кратко описание
Интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери. 
Устойчива на агресивни агенти (таксол). Двустепенна капкова 
камера с филтър за твърди частици. Пластмасов шип с двоен канал 
- за течност и за въздух. Винтова връзка към пациента

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
33775   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 183 Заглавие: Интракардиална помпа с перфориран връх - не по-
малко от 28 дупки и дължина до 40 см, 20 Fr

1) Кратко описание
Интракардиална помпа с перфориран връх - не по-малко от 28 дупки 
и дължина до 40 см, 20 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 б роя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14130   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 145



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 184 Заглавие: Интракоронарен силиконов  шънт, размери от 1 мм  
до 3 мм и дължина до 15 мм с маркер, рентген позитивен, различни размери

1) Кратко описание
Интракоронарен силиконов  шънт, размери от 1 мм до 3 мм и 
дължина до 15 мм с маркер, рентген позитивен, различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
22666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 185 Заглавие: Интродюсер  сет 8 Fr, неоклузивна стена, материал  
предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка,  
регулируема  хемостатична клапа, протективено покритие, напълно съвместим за  
употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - сван ганц

1) Кратко описание
Интродюсер  сет 8 Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ 
прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една 
ръка, регулируема  хемостатична клапа, протективено покритие, 
напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен 
катетър - сван ганц

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 146



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

1 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
58333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 186 Заглавие: Интродюсер  сет 8 Fr, неоклузивна стена, материал  
предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка,  
автоматична хемостатична клапа, протективено покритие, напълно съвместим за употреба  
с балон плаващ термодилутационен катетър - сван ганц

1) Кратко описание
Интродюсер  сет 8 Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ 
прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една 
ръка, автоматична хемостатична клапа, протективено покритие, 
напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен 
катетър - сван ганц

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 187 Заглавие: Интродюсер сет 7 Fr, неоклузивна стена, материал  
предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка,  
регулируема  хемостатична клапа, протективено покритие, напълно съвместим за  
употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - сван ганц

1) Кратко описание
Интродюсер сет 7 Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ 
прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една 
ръка, регулируема  хемостатична клапа, протективено покритие, 
напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен 
катетър - сван ганц

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 188 Заглавие: Инфузионен 0,2 µm неонатологичен филтър с  
положително заредена мембрана за задържане на бактерии, бактериални ендотоксини,  
частици и  елиминиране на въздух с площ 1,65 см²; обем 0,55 мл; дългосрочна филтрация  
до 96 часа

1) Кратко описание
Инфузионен 0,2 µm неонатологичен филтър с положително заредена 
мембрана за задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, 
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частици и  елиминиране на въздух с площ 1,65 см²; обем 0,55 мл; 
дългосрочна филтрация до 96 часа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 189 Заглавие: Инфузионен 0,2 µm педиатричен филтър с  
положително заредена мембрана за задържане на бактерии, бактериални ендотоксини,  
частици и  елиминиране на въздух с площ 4,3 см², обем 1,0 мл, дългосрочна филтрация до  
96 часа

1) Кратко описание
Инфузионен 0,2 µm педиатричен филтър с положително заредена 
мембрана за задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, 
частици и  елиминиране на въздух с площ 4,3 см², обем 1,0 мл, 
дългосрочна филтрация до 96 часа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7550   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 190 Заглавие: Инфузионен 0,2 µm филтър с положително заредена  
мембрана за задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, частици и  елиминиране  
на въздух с площ 10 см²; обем 2,4 мл, дългосрочна филтрация до 96 часа

1) Кратко описание
Инфузионен 0,2 µm филтър с положително заредена мембрана за 
задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, частици и  
елиминиране на въздух с площ 10 см²; обем 2,4 мл, дългосрочна 
филтрация до 96 часа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 191 Заглавие: Инфузионен 1,2 µm филтър за вливане на липидни  
емулсии, мембрана за задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, частици и   
елиминиране на въздух с площ 10 см², обем 2,4 мл, дългосрочна филтрация

1) Кратко описание
Инфузионен 1,2 µm филтър за вливане на липидни емулсии, мембрана 
за задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, частици и  
елиминиране на въздух с площ 10 см², обем 2,4 мл, дългосрочна 
филтрация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3625   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 192 Заглавие: Иригационен разтвор за рани  за изчистване на  
биофилм, опаковка от 350 мл, съдържащ полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA

1) Кратко описание
Иригационен разтвор за рани  за изчистване на биофилм, опаковка 
от 350 мл, съдържащ полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 опаковки, по 350 мл всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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2331.25   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 193 Заглавие: Иригационен разтвор натриев хлорид 0,9%, обем  
1000 мл, в екотейнер с винтова капачка

1) Кратко описание
Иригационен разтвор натриев хлорид 0,9%, обем 1000 мл, в 
екотейнер с винтова капачка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
16125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 194 Заглавие: Иригационен разтвор натриев хлорид 0,9%, обем  
3000 мл, в екобег, с клик система

1) Кратко описание
Иригационен разтвор натриев хлорид 0,9%, обем 3000 мл, в екобег, 
с клик система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
69000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 195 Заглавие: Иригационен разтвор Натриев хлорид 0,9%, обем  
5000 мл, в екобег, със спайк система

1) Кратко описание
Иригационен разтвор Натриев хлорид 0,9%, обем 5000 мл, в екобег, 
със спайк система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 153



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 196 Заглавие: Иригационен разтвор сорбитол-манитол 3%, обем  
3000 мл, в екобег, с клик система

1) Кратко описание
Иригационен разтвор сорбитол-манитол 3%, обем 3000 мл, в екобег, 
с клик система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
900 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14287.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 197 Заглавие: Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията  
за изчистване на биофилм за дълбоки рани, опаковка от 30 мл, съдържащ полихексанид и  
бетаин. Активен срещу MRSA

1) Кратко описание
Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на 
биофилм за дълбоки рани, опаковка от 30 мл, съдържащ 
полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 опаковки, по 30 мл всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
335.38   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 198 Заглавие: Иригационна система, даваща възможност за  
контролирана ръчна иригация по време на ендоскопия

1) Кратко описание
Иригационна система, даваща възможност за контролирана ръчна 
иригация по време на ендоскопия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 199 Заглавие: Кабел за временен електрод, камерен  достъп,  
съвместим с външен стимулатор Medtronic, модел 5348/5388

1) Кратко описание
Кабел за временен електрод, камерен  достъп, съвместим с външен 
стимулатор Medtronic, модел 5348/5388

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
25000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 200 Заглавие: Кабел за временен електрод, предсърден достъп,  
съвместим с външен стимулатор Medtronic, модел 5348/5388

1) Кратко описание
Кабел за временен електрод, предсърден достъп, съвместим с 
външен стимулатор Medtronic, модел 5348/5388

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
25000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 201 Заглавие: Калцуни

1) Кратко описание
Калцуни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
390 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7117.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 202 Заглавие: Камерка за инвазивно измерване на налягане  
съвместима с трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм

1) Кратко описание
Камерка за инвазивно измерване на налягане съвместима с 
трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13020   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 203 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил, без крилца 24G (0,7x19 мм), 22  
мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил, без крилца 
24G (0,7x19 мм), 22 мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2310   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 204 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген  
позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 16G (1,7x50 мм), 210 мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири 
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, 
без крилца 16G (1,7x50 мм), 210 мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1650   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 205 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген  
позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 18G, (1,3x45 мм), 100 мл/мин  
(PUR)

1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири 
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, 
без крилца 18G, (1,3x45 мм), 100 мл/мин (PUR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1650   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 206 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген  
позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 20G,(1,1x32мм), 60 мл/мин  
(PUR)

1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири 
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, 
без крилца 20G,(1,1x32мм), 60 мл/мин (PUR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1650   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 207 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген  
позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, с крилца 22G (0,9x25 мм), 35 мл/мин
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1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири 
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, 
с крилца 22G (0,9x25 мм), 35 мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
19800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 208 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген  
позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, с крилца 24G (0,7x19 мм), 22 мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири 
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, 
с крилца 24G (0,7x19 мм), 22 мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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22000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 209 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от флуороетилен  
пропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген  
позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца 20G,(1,1x45мм), 57 мл/мин  
(PUR)

1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от флуороетилен 
пропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил. 
Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 
катетъра, без крилца 20G,(1,1x45мм), 57 мл/мин (PUR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 210 Заглавие: Канюла за инфузия без инкорпориран порт,  
тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил.  
Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра, без крилца  
20G,(1,1x32мм), 60 мл/мин (PUR)

1) Кратко описание
Канюла за инфузия без инкорпориран порт, тънкостенен катетър от 
полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил. 
Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 
катетъра, без крилца 20G,(1,1x32мм), 60 мл/мин (PUR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8187.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 211 Заглавие: Канюла за инфузия с инкорпориран порт със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен  
профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра.  
Размери: 17G, (1,5 x 45 мм), 128 мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и 
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атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по 
цялата дължина на катетъра. Размери: 17G, (1,5 x 45 мм), 128 
мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9375   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 212 Заглавие: Канюла за инфузия с инкорпориран порт със  
самоактивиращ се предпазен метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан  
(PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен  
профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра.  
Размери: 18G, (1,3 x 45 мм), 96 мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се 
предпазен метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан 
(PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и 
атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по 
цялата дължина на катетъра. Размери: 18G, (1,3 x 45 мм), 96 
мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1470   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 213 Заглавие: Канюла за инфузия с инкорпориран порт със  
самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и  
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири  
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. Размери: 20G, (1,1x33  
мм), 61 мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се 
предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен 
профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина 
на катетъра. Размери: 20G, (1,1x33 мм), 61 мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2940   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 214 Заглавие: Канюла за инфузия с инкорпориран порт със  
самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и  
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири  
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. Размери: 22G, (0,9x25  
мм), 36 мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се 
предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен 
профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина 
на катетъра. Размери: 22G, (0,9x25 мм), 36 мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 700 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3307.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 215 Заглавие: Канюла за инфузия с инкорпориран порт със  
самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и  
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири  
вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. Размери: 24 G (0,7x19  
мм), 22 мл/мин

1) Кратко описание
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се 
предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен 
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профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина 
на катетъра. Размери: 24 G (0,7x19 мм), 22 мл/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1225   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 216 Заглавие: Капсули биопсийни за тъканна обработка на  
микробиопсии

1) Кратко описание
Капсули биопсийни за тъканна обработка на микробиопсии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
40 опаковки, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
133.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 217 Заглавие: Кардиовертер дефибрилатор CRT-D с  
ресинхронизираща система за стимулация, в комплект с електроди

1) Кратко описание
Кардиовертер дефибрилатор CRT-D с ресинхронизираща система за 
стимулация, в комплект с електроди. Възможност за ЯМР изследване 
на пациента при мощност 1,5Т на цяло тяло. Мониторинг на 
сърдечната недостатъчност - доклад за перспективите на 
сърдечната недостатъчност; оценка на респираторната тенденция, 
AP сканиране, дистанционно управление. Сензор за минутна 
вентилация. Програмируеми опции за намаляване неподходящите и 
ненужни сътресения. Безжична ЕКГ. Технология осигуряваща 
животоспасяваща шокова терапия и основна функционалност на 
стимулатора в случай на фатална грешка. Размер 5,37 x 8,18 x 
0,99 см, тегло до 74 грама, обем 32,5 cc, вид на конектора RA:IS
-1; RV:DF4; LV:IS4. В комплекта да бъдат включени: 1) Пейсиращ 
електрод, позволяващ ЯМР на цяло тяло при 1,5Т с трипластова 
изолация. Биполярен с пасивна или активна фиксация с размери: 
дължина 52см/5,1Fr. 2) Дефибрилиращ електрод с пасивна или 
активна фиксация, отделящ стероид, конектор DF4. 3) Левокамерен 
електрод - четириполюсно отвеждане от коронарния синус, 
отвеждания със стероид, 3D спирален модел. Конектор IS-4. 
Система за доставка 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 брой

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 218 Заглавие: Кардиовертердефибрилатор CRT-D с  
ресинхронизиращо устройство за реимплантация

1) Кратко описание
Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство за 
реимплантация. Да разпознава VТ въз основа на брой интервали, 
начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и 
редетекция, алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни 
тахиаритмии и класифицирането им. Наличие на технология за 
дългосрочно намаляване на неправилните шокове, като включва 
дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на 
смущения, алгоритъм за измерване на прага на предсърдие, дясна и 
лява камера, алгоритми за избягване на излишното стимулиране на 
дясната камера, честотна адаптация, алгоритъм за безболково 
погасяване на тахикардиите, възможност за избор на поляритета и 
формата на вълната при шок, избор на посоката на провеждане на 
импулса, различни варианти за програмиране на ЛК поляритет на 
пейсиране - електронно позициониране. Наличие на алгоритъм за 
поддържане на бивентрикуларно пейсиране по време на пресърдни 
фибрилации, AT/AF мониторинг с програмируема енергия на 
шокoвете, макс.енергия 35 джаула, доклади с информация до 14 
месеца тенденции за: AT/AF ежедневно камерна честота по време на 
AT/AF, хемодинамична оптимизация на AV интервали, ATP терапии за 
безболково погасяване на предсърдни аритмии, ръководство 
предлагащо готови варианти за програмиране на параметрите според 
състоянието на пациента, възможност за телемониторинг и безжичен 
пренос на данни от пациента

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30075   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 219 Заглавие: Кардиовертердефибрилатор CRT-D с  
ресинхронизиращо устройство в комплект с три електрода

1) Кратко описание
Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство в 
комплект с три електрода. Да разпознава VТ въз основа на брой 
интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и 
редетекция. Наличие на алгоритъм за различаване на камерни от 
надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Технология за 
дългосрочно намаляване на неправилните шокове и дискриминиране 
на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, честотна 
адаптация, антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на 
тахикардиите, алгоритъм за поддържане на камерно пейсиране по 
време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца 
дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по 
време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, средна камерна 
честота (нощна и дневна), активност на пациента, честотна 
променливост. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP 
терапии за безболково погасяване на предсърдни аритмии. 
Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да 
предотвратява нежелано доставяне на шокова терапия. Да предлага 
готови варианти за програмиране на параметрите според 
състоянието на пациента. Живот на батерията - 7,5 г. Комплекта 
да включва: 1) Предсърден  биполярен  електрод: прав/J-форма, с 
акт./пасивна  фиксация, силикон  или  комбинация  от  силикон  и  
полиуретан,  стероид  излъчващ;  диаметър 5,3Fr; 2) Дефибрилиращ 
електрод с активна фиксация с франктална структура, с намалено 
напрежение на върха на електрода и увеличена здравина на 
изолацията, силиконово покритие с Isoglide Polyurethane обвивка, 
излъчващ стероид-дексаметазон фосфат, True bipolar sensing - за 
по добър сензинг и елиминиране на свръх сензиране; дизайнът на 
върха да подпомага видимостта при флуроскопия и при фиксиране, 
диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койлове; 3) Биполярен 
епикарден електрод, излъчващ стероид. Силиконово покритие на 
тялото. Дължина от 25 - 110 см. + Интродюсер 7/8 Fr + интродюсер 
9 Fr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27840   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 220 Заглавие: Кардиовертердефибрилатор CRT-D с  
ресинхронизиращо устройство в комплект с два камерни елетрода

1) Кратко описание
Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство в 
комплект с два камерни елетрода. Да разпознава VТ въз основа на 
брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF 
детекция и редетекция. Наличие на алгоритъм за различаване на 
камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. 
Технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове и 
дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на 
смущения, честотна адаптация, антитахикардно пейсиране за 
безболково погасяване на тахикардиите, алгоритъм за поддържане 
на камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да 
показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, 
камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, 
средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента; 
честотна променливост. Хемодинамична оптимизация на AV 
интервали. ATP терапии за безболково погасяване на предсърдни 
аритмии. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия 
електрод и предотвратяване на нежелано доставяне на шокова 
терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на 
параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията - 
7,5 г. Към устройството да бъдат включени: 1) Електрод с активна 
фиксация с франктална структура, с намалено напрежение на върха 
на електрода и увеличена здравина на изолацията, силиконово 
покритие с Isoglide Polyurethane обвивка, излъчващ стероид-
дексаметазон фосфат, True bipolar sensing - за по добър сензинг 
и елиминиране на свръх сензиране; дизайнът на върха да подпомага 
видимостта при флуроскопия и при фиксиране, диаметър - 8,6Fr; с 
един или два шокови койлове; 2) Биполярен електрод за лява 
камера, пасивна /активна фикс., с/без предварително зададена 
форма; стероид излъчващ; диаметър - 4/5,3 Fr. 4) Комплект от два 
интродюсера за коронарен синус, с различни кривки. Дължини от 
45, 50 и 57,5 см. Хидрофилна обвивка. В комплекта да има 
хемостатичен клапан и ножче за рязане на катетрите, а така също 
и балонен катетър за венография на коронарен синус, 5-7Fr, 
дължина мин. 110 см. + интродюсер 9 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27540   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 221 Заглавие: Кардиовертердефибрилатор CRT-D с  
ресинхронизиращо устройство в комплект с три електрода

1) Кратко описание
Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство в 
комплект с три електрода. Да разпознава VТ въз основа на брой 
интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и 
редетекция. Наличие на алгоритъм за различаване на камерни от 
надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Технология за 
дългосрочно намаляване на неправилните шокове и дискриминиране 
на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, честотна 
адаптация, антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на 
тахикардиите, алгоритъм за поддържане на камерно пейсиране по 
време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца 
дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по 
време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, средна камерна 
честота (нощна и дневна), активност на пациента, честотна 
променливост. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP 
терапии за безболково погасяване на предсърдни аритмии. 
Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да 
предотвратява нежелано доставяне на Живот на батерията - 7,5 г. 
Към устройството да бъдат включени: 1) Предсърден  биполярен  
електрод:  прав/J-форма,  с  акт./пасивна  фиксация, силикон  
или  комбинация  от  силикон  и  полиуретан,  стероид  излъчващ;  
диаметър 5,3Fr; 2) Електрод с активна фиксация с франктална 
структура, с намалено напрежение на върха на електрода и 
увеличена здравина на изолацията, силиконово покритие с Isoglide 
Polyurethane обвивка, излъчващ стероид-дексаметазон фосфат, True 
bipolar sensing - за по добър сензинг и елиминиране на свръх 
сензиране; дизайнът на върха да подпомага видимостта при 
флуроскопия и при фиксиране, диаметър - 8,6Fr; с един или два 
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шокови койлове; 3) Биполярен електрод за лява камера; 
пасивна /активна фикс.; с/без предварително зададена форма; 
стероид излъчващ; диаметър - 4/5,3 Fr. + Комплект от два 
интродюсера за коронарен синус, с различни кривки. Дължини от 
45, 50 и 57,5см. Хидрофилна обвивка. В комплект да бъдат 
включени хемостатичен клапан и ножче за рязане на катетрите + 
балонен катетър за венография на коронарен синус, 5-7Fr, дължина 
мин. 110см.+ интродюсер 7/8 Fr + интродюсер 9 Fr.шокова терапия. 
Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите 
според състоянието на пациента. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
55680   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 222 Заглавие: Кардиоплегична канюла с метален водач 12GA,  
размер 9Fr, дължина до 14 см. Отделна вент-линия с клампа и възможност за  
мониториране налягането в аортния корен

1) Кратко описание
Кардиоплегична канюла с метален водач 12GA, размер 9Fr, дължина 
до 14 см. Отделна вент-линия с клампа и възможност за 
мониториране налягането в аортния корен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 174



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

78000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 223 Заглавие: Кардиотомен резервоар, 4 литра с 40 микрона  
филтър с възможност за автохемотрансфузия и дренаж  в реанимация

1) Кратко описание
Кардиотомен резервоар, 4 литра с 40 микрона филтър с възможност 
за автохемотрансфузия и дренаж  в реанимация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
19050   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 224 Заглавие: Каротиден шънт, външно лежащ с Т-порт 9 Fr,  
дължина 31 см, цветно кодирани спирателни кранове, цветно кодирани балони, материал  
на балона - латекс, тяло на шънта  - полиуретан, дълбочинни маркери, обезопасяващ  
балон

1) Кратко описание
Каротиден шънт, външно лежащ с Т-порт 9 Fr, дължина 31 см, 
цветно кодирани спирателни кранове, цветно кодирани балони, 
материал на балона - латекс, тяло на шънта  - полиуретан, 
дълбочинни маркери, обезопасяващ балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20160   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 225 Заглавие: Касета за бърз тест за наличие на ендотоксини във  
инжекционен разтвор на FDG 18, с чувствителност 5-0,05 EU/ml. Касетата да е  
съвместима с апарат Endosafe PTS, производство на Charles River. Касетата да съдържа  
четири канала - два канала с CSE и LAL, които служат като положителна контрола, както  
и два канала с LAL за изпитване на проби

1) Кратко описание
Касета за бърз тест за наличие на ендотоксини във инжекционен 
разтвор на FDG 18, с чувствителност 5-0,05 EU/ml. Касетата да е 
съвместима с апарат Endosafe PTS, производство на Charles River. 
Касетата да съдържа четири канала - два канала с CSE и LAL, 
които служат като положителна контрола, както и два канала с LAL 
за изпитване на проби
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 200 касети, с по 4 канала всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
480000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 226 Заглавие: Катетър за периферно интравенозно канюлиране от  
PTFE/FEP, рентген позитивен по цялата дължина, крилца за фиксиране и втори вход за  
инфузия с цветен код на диаметъра. Различни размери

1) Кратко описание
Катетър за периферно интравенозно канюлиране от PTFE/FEP, 
рентген позитивен по цялата дължина, крилца за фиксиране и втори 
вход за инфузия с цветен код на диаметъра. Различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
81000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 227 Заглавие: Катетър с отворен край и флексибилен връх, за  
ретроградна пиелограма, дренаж и навигация в уретрата, с възможност за достъп на  
инструменти с диаметър 0.038‘‘. Дължина - 70 см и диаметър 6Fr

1) Кратко описание
Катетър с отворен край и флексибилен връх, за ретроградна 
пиелограма, дренаж и навигация в уретрата, с възможност за 
достъп на инструменти с диаметър 0.038‘‘. Дължина - 70 см и 
диаметър 6Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
183   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 228 Заглавие: КЕР - Т дренажи, от латекс, с размери 80х5х5 см и  
диаметри от 9 Fr до 24 Fr

1) Кратко описание
КЕР - Т дренажи, от латекс, с размери 80х5х5 см и диаметри от 9 
Fr до 24 Fr
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3885   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 229 Заглавие: Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за  
96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) и  
Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори,  
всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи), напълно съвместими с  
апарат Delfia

1) Кратко описание
Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, 
(калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и 
консумативи) и Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 
96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и 
допълнителни реактиви и консумативи), напълно съвместими с 
апарат Delfia

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
24 комплекта (1 брой Кит FhCG и 1 брой Кит PAPP-A)

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 230 Заглавие: Кит за флуориметрично определяне в серум, ІІ 
триместър, за 96 проби в опаковка, напълно съвместими с апарат Delfia

1) Кратко описание
Кит за флуориметрично определяне в серум, ІІ триместър, за 96 
проби в опаковка, напълно съвместими с апарат Delfia

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 кита

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 231 Заглавие: Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за  
серумен скрининг, 96 проби в опаковка, напълно съвместими с апарат Delfia

1) Кратко описание
Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен 
скрининг, 96 проби в опаковка, напълно съвместими с апарат 
Delfia

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 кита

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 232 Заглавие: Клапоукрепващ ринг/банд  с титаниева сърцевина  
покрит с плетен полиестер, отворен, твърд, митрален с форма на бъбрек / трикуспидален с  
овална форма, съотношение 3:4 между антеропостериорен и трансверзален диаметър, от  
24-38 мм 

1) Кратко описание
Клапоукрепващ ринг/банд  с титаниева сърцевина покрит с плетен 
полиестер, отворен, твърд, митрален с форма на бъбрек / 
трикуспидален с овална форма, съотношение 3:4 между 
антеропостериорен и трансверзален диаметър, от 24-38 мм 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
47500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 233 Заглавие: Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer  
lock/luer slip, мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване

1) Кратко описание
Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, 
мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
720 кутии, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 234 Заглавие: Комплект за ендоскопско връзково лигаране на  
варици на хранопровода, съдържащ кран и барел с 6 ластика, предпоследния - бял

1) Кратко описание
Комплект за ендоскопско връзково лигаране на варици на 
хранопровода, съдържащ кран и барел с 6 ластика, предпоследния - 
бял

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10416.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 235 Заглавие: Комплект оксигенатор и  сет "маса-машина" с  
отделящ се твърд резервор. Голям капацитет на резервоара, лесен за употреба дизайн,  
един холдер може да се използва за всички оксигенатори, Възможност за аларма за  
нивото, малък необходим обем да венозния резервоар. Възможност за хидрофилно Х  
покритие

1) Кратко описание
Комплект оксигенатор и  сет "маса-машина" с отделящ се твърд 
резервор. Голям капацитет на резервоара, лесен за употреба 
дизайн, един холдер може да се използва за всички оксигенатори, 
Възможност за аларма за нивото, малък необходим обем да венозния 
резервоар. Възможност за хидрофилно Х покритие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 183
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3) Количество или обем
450 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
412125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 236 Заглавие: Комплект от VDDR кардиостимулатор и VDD  
електрод

1) Кратко описание
Комплект от VDDR кардиостимулатор и VDD електрод. 1) P-
синхронизиран, мултипрограмабилен, рейтреспонсивен 
кардиостимулатор. Автоматично свойство за търсене на 
проводимост, 3 вида хистерези, пълно автоматично замерване на 
P/R вълновата амплитуда по време на режима. Автоматична проверка 
и програмиране на сензирането. Да показване до 6 месечни 
тенденции за ежедневна клинична информация в лесен за 
интерпретиране графичен формат. Автоматично следене и 
програмиране на камерният праг на стимулация. Алгоритъм за 
погасяване на пейсмейкър медиирана тахикардия, нощен режим, 
честотни и AV хистограми; телемeтрия; възможност за ЕФИ 
изследвания. Живот на батерията - до 9 години; 2) VDD електрод, 
квадриполярен с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 58-
65 см. Диаметър на електрода - до 8 Fr. Разстояние A-V - 11,5 - 
13,5 - 15,5 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 24 гр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
400000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 237 Заглавие: Комплект спринцовки, съвместими с инжектор  
Medrad Spectris Solaris EP, 65 мл - 1 брой, 115 мл - 1 брой и удължител

1) Кратко описание
Комплект спринцовки, съвместими с инжектор Medrad Spectris 
Solaris EP, 65 мл - 1 брой, 115 мл - 1 брой и удължител

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 185



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 238 Заглавие: Конектор за спринцовка за инжектор  Medrad  
Stellant, 200 мл

1) Кратко описание
Конектор за спринцовка за инжектор  Medrad Stellant, 200 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 239 Заглавие: Коронарен балон катетър, излъчващ медикамент  
Paclitaxel (3,00 µg/ mm²), гъвкава молекулярна трансферна матрица, с бърза абсорбация на  
паклитаксела. Mатрица с BTHC (Бутирил - три-хексил цитрат), който запазва структурата  
на Паклитаксела. Работна дължина 138 см. Размер на шафта - проксимален 1,9Fr,  
Дистален - 2,8Fr. Размери: диаметри - 2,00 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,25 мм,  
3,50 мм и 4,00 мм; дължини - 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм и 30 мм

1) Кратко описание
Коронарен балон катетър, излъчващ медикамент Paclitaxel (3,00 
µg/ mm²), гъвкава молекулярна трансферна матрица, с бърза 
абсорбация на паклитаксела. Mатрица с BTHC (Бутирил - три-хексил 
цитрат), който запазва структурата на Паклитаксела. Работна 
дължина 138 см. Размер на шафта - проксимален 1,9Fr, Дистален - 
2,8Fr. Размери: диаметри - 2,00 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 
3,00 мм, 3,25 мм, 3,50 мм и 4,00 мм; дължини - 10 мм, 15 мм, 20 
мм, 25 мм и 30 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 186
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3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
108000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 240 Заглавие: Кошница-екстрактор за ендоскопско отстраняване  
на камъни в жлъчката и чужди тела. Диаметър на водача - 0.035". Мултифиламентна  
кошница с диаметър 2/3 см и дължина 4/6 см. Работна дължина: 208 см/10 Fr и наличие на  
ергономичен захват

1) Кратко описание
Кошница-екстрактор за ендоскопско отстраняване на камъни в 
жлъчката и чужди тела. Диаметър на водача - 0.035". 
Мултифиламентна кошница с диаметър 2/3 см и дължина 4/6 см. 
Работна дължина: 208 см/10 Fr и наличие на ергономичен захват

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 241 Заглавие: Кошница-екстрактор за ендоскопско отстраняване  
на камъни в жлъчката и чужди тела. Диаметър на водача - 0.035". Мултифиламентна  
кошница с размери: 1,5/3,5 см; 2/4 см; 2,5/5 см; 3/6 см. Работна дължина: 220 см/7 Fr и  
наличие на ергономичен захват

1) Кратко описание
Кошница-екстрактор за ендоскопско отстраняване на камъни в 
жлъчката и чужди тела. Диаметър на водача - 0.035". 
Мултифиламентна кошница с размери: 1,5/3,5 см; 2/4 см; 2,5/5 см; 
3/6 см. Работна дължина: 220 см/7 Fr и наличие на ергономичен 
захват

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 242 Заглавие: Крио епруветка - 2мл с външна резба, от  
полипропилен, капачка от полиетилен, стерилна, с размери 13,1 мм х 47,3мм  

1) Кратко описание
Крио епруветка - 2мл с външна резба, от полипропилен, капачка от 
полиетилен, стерилна, с размери 13,1 мм х 47,3мм 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 188
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3) Количество или обем
800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 243 Заглавие: Ксилол

1) Кратко описание
Ксилол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 литра

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3550   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 244 Заглавие: Ланцета, автоматична, 23G, 1,8 мм, с анатомична  
форма на бутона за активиране, със симетрично разположени вдлъбнатини  

1) Кратко описание
Ланцета, автоматична, 23G, 1,8 мм, с анатомична форма на бутона 
за активиране, със симетрично разположени вдлъбнатини 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 245 Заглавие: Ларингеална маска за еднократна употреба, с канал  
за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел), вграден  
блокер на епиглотиса, конекторна връзка 15 мм и маркер за дълбочина на позициониране.  
Размери: №1 (2-5 кг), №1,5 (5-12 кг), №2 (10-25 кг), №2,5 (25-35 кг), №3 (30-60 кг), №4 (50
-90 кг), №5 (90+ кг)

1) Кратко описание
Ларингеална маска за еднократна употреба, с канал за стомашна 
декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел), 
вграден блокер на епиглотиса, конекторна връзка 15 мм и маркер 
за дълбочина на позициониране. Размери: №1 (2-5 кг), №1,5 (5-12 
кг), №2 (10-25 кг), №2,5 (25-35 кг), №3 (30-60 кг), №4 (50-90 
кг), №5 (90+ кг)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5760   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 246 Заглавие: Левокамерен биполярен (унип.) електрод. Прав или  
с предварително зададена форма, стероид излъчващ, диаметър - 4/5,3 Fr

1) Кратко описание
Левокамерен биполярен (унип.) електрод. Прав или с предварително 
зададена форма, стероид излъчващ, диаметър - 4/5,3 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15540   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 247 Заглавие: Лектин от Phaseolus vulgaris (red kidney bean),  
фитохемаглутинин PHA-P, лиофилизирана пудра

1) Кратко описание
Лектин от Phaseolus vulgaris (red kidney bean), фитохемаглутинин 
PHA-P, лиофилизирана пудра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
15 опаковки, по 5 мг всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 248 Заглавие: Лигнин, марка "Б", разфасовка от 5 кг

1) Кратко описание
Лигнин, марка "Б", разфасовка от 5 кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 опаковки, по 5 кг всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11762.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 249 Заглавие: Линия за високо налягане PVC,  70 бара, с ротиращ  
адаптор, дължина 75 см, вътрешен диаметър 2,15 мм, външен диаметър 4,75 мм

1) Кратко описание
Линия за високо налягане PVC,  70 бара, с ротиращ адаптор, 
дължина 75 см, вътрешен диаметър 2,15 мм, външен диаметър 4,75 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8707.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 250 Заглавие: Маркер-тънкописец за надписване на стъкла и  
касети, перманентен, устойчив на вода и хистологични реактиви

1) Кратко описание
Маркер-тънкописец за надписване на стъкла и касети, перманентен, 
устойчив на вода и хистологични реактиви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
515   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 251 Заглавие: Маски за кислород, тип "Ешман"

1) Кратко описание
Маски за кислород, тип "Ешман"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 194



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 252 Заглавие: Маски за кислород, тип "Очила"

1) Кратко описание
Маски за кислород, тип "Очила"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1950   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 253 Заглавие: Медикамент излъчващ стент с 3 междинни връзки  
на сегмент

1) Кратко описание
Медикамент излъчващ стент с 3 междинни връзки на сегмент, 9 
зигзагообразни елемента на ринг, дебелина на стратовете 0,0026“, 
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широчина  на стратовете (главен сегмент) 0,0028“, широчина  на 
стратовете - междинни връзки 0,0023”, скъсяване след експанзия 
по-малко от 2 %. Recoil по-малко от 5 %. Дебелина на 
сиролимусната матрица 3-5 микрометра. Размери: диаметри - 2,25 
мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,25 мм, 3,50 мм и 4,00 мм; 
дължини - 8 мм, 13 мм, 18 мм, 23 мм, 28 мм, 33 мм, 38 мм, 43 мм 
и 48 мм. Съвместимост с 5 Fr въвеждащ катетър. Материал  на 
стента - Cobalt Chromium L605, на балона Polyamide Compound. 
Проксимален шафт на катетъра -  1,9Fr,  дистален шафт от 2,5Fr 
до 2,9Fr. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
240 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
184000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 254 Заглавие: Медицински бензин

1) Кратко описание
Медицински бензин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
24 литра

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
288   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 255 Заглавие: Медицински памук, разфасовка по 1 кг

1) Кратко описание
Медицински памук, разфасовка по 1 кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
4 400 опаковки, по 1 кг всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27280   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 256 Заглавие: Мембранен оксигенатор от последно поколение за  
оптимизирана перфузия на широк кръг пациенти в комплект със сет маса машина

1) Кратко описание
Мембранен оксигенатор от последно поколение за оптимизирана 
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перфузия на широк кръг пациенти в комплект със сет маса машина; 
изработен от микропорест полипропилен с площ на мембранната 
повърхност не по-малко от 1,2 кв. м. ; фосфорилхолиново 
биосъвместимо покритие; с интегриран артериален филтър с 
минимална повърхност 50 кв.см. и пропускливост не по-малка от 20 
µм.; максимална ротационна свобода на резервоара спрямо 
оксигенатора 360 градуса;с постоянна възможност за VAVD вакуум 
асистиран венозен дренаж. Максимален дебит през филтъра на 
кардиотомния резервоар - 8 л/мин при статичен прайминг обем не 
повече от 400 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
525000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 257 Заглавие: Мембранен оксигенатор с вграден артериален  
филтър и плазнорезистентни фибри покрит с биоактивна хидрофилна мембрана без  
хепарин-до 7 л/мин и резервоар от 4500 мл. Сет със силиконови ролкови сегменти и  
възможност за интраоперативно мониториране на критични параметри

1) Кратко описание
Мембранен оксигенатор с вграден артериален филтър и 
плазнорезистентни фибри покрит с биоактивна хидрофилна мембрана 
без хепарин-до 7 л/мин и резервоар от 4500 мл. Сет със 
силиконови ролкови сегменти и възможност за интраоперативно 
мониториране на критични параметри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
590000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 258 Заглавие: Метанол, чист за анализ, реагент по ISO, ACS и Ph.  
Eur, с чистота ≥99.8% (GC)

1) Кратко описание
Метанол, чист за анализ, реагент по ISO, ACS и Ph. Eur, с 
чистота ≥99.8% (GC)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
15 опаковки, по 2,5 литра всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
275   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 259 Заглавие: Метилов алкохол

1) Кратко описание
Метилов алкохол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
45 литра

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
200.63   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 260 Заглавие: Механична аортна двупластинкова  ротираща се  
клапа с премонтиран холдер и отворено безкухинно закрепване на пластините.  
Крепително-отварящия се механизъм да бъде в постоянен контакт с кръвния ток.  
Супраануларно позициониране и възможност за имплантиране в тесен аортен пръстен.  
Ъгъл на отваряне не по-малък от 85 градуса. Размери от 18 мм до 28 мм за супра-ануларно  
и от 19 мм до 31 мм за интра-ануларно

1) Кратко описание
Механична аортна двупластинкова  ротираща се клапа с премонтиран 
холдер и отворено безкухинно закрепване на пластините. 
Крепително-отварящия се механизъм да бъде в постоянен контакт с 
кръвния ток. Супраануларно позициониране и възможност за 
имплантиране в тесен аортен пръстен. Ъгъл на отваряне не по-
малък от 85 градуса. Размери от 18 мм до 28 мм за супра-ануларно 
и от 19 мм до 31 мм за интра-ануларно

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
266400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 261 Заглавие: Механична билифлетна аортна и митрална клапа,  
изключително мек дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена  
хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно позициониране и  
избягване на паравалвуларни течове, подходяща при нормален анулус и при ниски  
коронарни остии

1) Кратко описание
Механична билифлетна аортна и митрална клапа, изключително мек 
дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена 
хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно 
позициониране и избягване на паравалвуларни течове, подходяща 
при нормален анулус и при ниски коронарни остии. Титаниев стягащ 
ринг за предотвратяване на деформация. Орифис - 100% пиролитичен 
карбон с възможност за завъртане на място, дори след 
имплантиране с помощта на ротатор. Разтваряне на платната до 78º 
за ниски нива на регургитация и загуба на енергийна ефективност. 
Размери - от 19 мм до 25 мм за аортна и от 27 мм  до 33 мм за 
митрална клапа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
88800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 262 Заглавие: Механична билифлетна аортна клапа с по-тесен,  
изключително мек дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена  
хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно позициониране при  
малък анулус, тесен аортен корен, подходяща при ниски коронарни остии, при липса на  
синус на валсалва или мини-инвазивни процедури

1) Кратко описание
Механична билифлетна аортна клапа с по-тесен, изключително мек 
дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена 
хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно 
позициониране при малък анулус, тесен аортен корен, подходяща 
при ниски коронарни остии, при липса на синус на валсалва или 
мини-инвазивни процедури. Титаниев стягащ ринг за 
предотвратяване на деформация. Орифис - 100% пиролитичен карбон 
с възможност за завъртане на място, дори след имплантиране с 
помощта на ротатор. Разтваряне на платната до 78 градуса за 
ниски нива на регургитация и загуба на енергийна ефективност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
106560   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 263 Заглавие: Механична билифлетна аортна клапа с по-тесен,  
изключително мек дакронов шевен ринг, за изцяло супра-ануларно поставяне,  
осигуварящо максимален кръвоток, подходящо при малък или калциран анулус. Титаниев  
стягащ ринг за предотвратяване на деформация. Орифис - 100% пиролитичен карбон с  
възможност за завъртане на място, дори след имплантиране с помощта на ротатор.  
Разтваряне на платната до 78 градуса за ниски нива на регургитация и загуба на  
енергийна ефективност

1) Кратко описание
Механична билифлетна аортна клапа с по-тесен, изключително мек 
дакронов шевен ринг, за изцяло супра-ануларно поставяне, 
осигуварящо максимален кръвоток, подходящо при малък или 
калциран анулус. Титаниев стягащ ринг за предотвратяване на 
деформация. Орифис - 100% пиролитичен карбон с възможност за 
завъртане на място, дори след имплантиране с помощта на ротатор. 
Разтваряне на платната до 78 градуса за ниски нива на 
регургитация и загуба на енергийна ефективност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
24 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
71040   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 264 Заглавие: Механична митрална клапа, двупластинчата,  
ротираща се, с премонтиран холдер и отворено безкухинно закрепване на пластините.  
Крепително-отварящия се механизъм да бъде в постоянен контакт с кръвния ток. Размери  
- от 27 мм до 33 мм

1) Кратко описание
Механична митрална клапа, двупластинчата, ротираща се, с 
премонтиран холдер и отворено безкухинно закрепване на 
пластините. Крепително-отварящия се механизъм да бъде в 
постоянен контакт с кръвния ток. Размери - от 27 мм до 33 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
75 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
222000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 265 Заглавие: Механична ротираща аортна клапна протеза,  
двупластинкова.

1) Кратко описание
Механична ротираща аортна клапна протеза, двупластинкова. 
Платната на клапата да са от графит. Графитния слой на платната 
да е импрегниран с волфрам, за да бъдат ренгеноконтрастни. 
Платната и орифициалния пръстен да са покрити с пиролитичен 
нискотемпературен изотропен въглерод (LTI). Всяко платно да се 
отваря на 85° с траектория на отваряне от 55°(17-23 мм) и от 60° 
(25-29мм). Отклонението на платната да се контролира от 
влъбнатини, намиращи се в предпазителите на осите. Платната да 
се движат в тези вдъблатини, които се мият от кръвта и намаляват 
образуването на тромби. Съшиващия маншет да е от двойно 
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изплетена велурена полиестерна нишка. Съшиващия маншет да е 
прикрепен за орифициума чрез ренгенопозитивна, ЯМР-съвместима 
метална лента, която да позволява ротирането на орифициалния 
пръстен. Размери - 17, 19, 21, 23 и 25 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
45 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
133200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 266 Заглавие: Микроепруветкa с капаче, тип Епендорф,  
градуирана, обем 1,5 мл

1) Кратко описание
Микроепруветкa с капаче, тип Епендорф, градуирана, обем 1,5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
75 опаковки, по 500 броя всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
531.25   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 267 Заглавие: Микроепруветка за СУЕ по Панченко 150 мкл,  
комплект с дозираща капилярка и капаче

1) Кратко описание
Микроепруветка за СУЕ по Панченко 150 мкл, комплект с дозираща 
капилярка и капаче

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12960   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 268 Заглавие: Микропорьозна заплатка от полиестеруретан за  
съдова стена, с размер 2x9см  

1) Кратко описание
Микропорьозна заплатка от полиестеруретан за съдова стена, с 
размер 2x9см 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 206



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7350   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 269 Заглавие: Микропорьозна заплатка от полиестеруретан за  
съдова стена, с размер 3x4см

1) Кратко описание
Микропорьозна заплатка от полиестеруретан за съдова стена, с 
размер 3x4см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
45 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4050   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 270 Заглавие: Митрален твърд асиметричен титаниев ринг, покрит  
със силикон и полиестер при митрална инсуфициенция тип IIIb, "MCCARTHY-ADAMS",  
различни размери

1) Кратко описание
Митрален твърд асиметричен титаниев ринг, покрит със силикон и 
полиестер при митрална инсуфициенция тип IIIb, "MCCARTHY-ADAMS", 
различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
81250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 271 Заглавие: Митрален флексибилен затворен ринг, със стент от  
стоманени и пластични ленти покрити със силикон и полиестер, с 3D анатомична форма,  
"PHYSIO II",  размери - 26 мм - 38 мм

1) Кратко описание
Митрален флексибилен затворен ринг, със стент от стоманени и 
пластични ленти покрити със силикон и полиестер, с 3D анатомична 
форма, "PHYSIO II",  размери - 26 мм - 38 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
148500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 272 Заглавие: Митрална биопротеза от телешки перикард.  
Флексибилен многокомпонентен стент, изработен от елгилой. Размери - от 25 мм до 33  
мм. Нисък профил - 17 мм височина при размер 25 мм

1) Кратко описание
Митрална биопротеза от телешки перикард. Флексибилен 
многокомпонентен стент, изработен от елгилой. Размери - от 25 мм 
до 33 мм. Нисък профил - 17 мм височина при размер 25 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
90000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 273 Заглавие: Многократен борер, диаметър 2 мм, съвместим с  
мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni

1) Кратко описание
Многократен борер, диаметър 2 мм, съвместим с мотор за 
електрическа моторна система Microspeed Uni

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4049.60   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 274 Заглавие: Многократна фреза за краниотом, тип роза,  
диаметър 6 мм, съвместима с мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni

1) Кратко описание
Многократна фреза за краниотом, тип роза, диаметър 6 мм, 
съвместима с мотор за електрическа моторна система Microspeed 
Uni

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3800   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 275 Заглавие: Многократно ножче за краниотом, съвместимо с  
мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni

1) Кратко описание
Многократно ножче за краниотом, съвместимо с мотор за 
електрическа моторна система Microspeed Uni

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3950   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 276 Заглавие: Многопластови деконтаминиращи постелки,  
съдържащи в частите за залепяне широкоспектърен биоцид, ефективен срещу голям брой  
бактерии, гъбички и дрожди; щадящ околната среда, нетоксичен, съвместим и ефективен  
с pH граници 4 до 12. Активният агент да е устойчив на нагорещяване и да е нелетлив.  
Размери 115 см x 45 см

1) Кратко описание
Многопластови деконтаминиращи постелки, съдържащи в частите за 
залепяне широкоспектърен биоцид, ефективен срещу голям брой 
бактерии, гъбички и дрожди; щадящ околната среда, нетоксичен, 
съвместим и ефективен с pH граници 4 до 12. Активният агент да е 
устойчив на нагорещяване и да е нелетлив. Размери 115 см x 45 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
240 опаковки, по 30 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9830   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 277 Заглавие: Многопластови деконтаминиращи постелки,  
съдържащи в частите за залепяне широкоспектърен биоцид, ефективен срещу голям брой  
бактерии, гъбички и дрожди; щадящ околната среда, нетоксичен, съвместим и ефективен  
с pH граници 4 до 12. Активният агент да е устойчив на нагорещяване и да е нелетлив.  
Размери 115 см x 90 см

1) Кратко описание
Многопластови деконтаминиращи постелки, съдържащи в частите за 
залепяне широкоспектърен биоцид, ефективен срещу голям брой 
бактерии, гъбички и дрожди; щадящ околната среда, нетоксичен, 
съвместим и ефективен с pH граници 4 до 12. Активният агент да е 
устойчив на нагорещяване и да е нелетлив. Размери 115 см x 90 см
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 опаковки, по 30 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
35640   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 278 Заглавие: Модулна система за корекция на дължината и/или  
офсета на шийката на стъблото, състояща се от стандартен и/или офсет адаптор и глава,  
съвместима с адаптора

1) Кратко описание
Модулна система за корекция на дължината и/или офсета на шийката 
на стъблото, състояща се от стандартен и/или офсет адаптор и 
глава, съвместима с адаптора:
1. Адаптори съвместими със стандарт 12/14 на шийката на 
стъблото, материал TiAl₆V₄: за корекция на дължината на шийката –
най-малко осем размера, с възможност за корекция на дължината от 
-3.0 мм  до +21 мм и адаптори за корекция на дължината и офсета 
на шийката – най-малко седем размера, с възможност за 
едновременна корекция на дължината на шийката от 0мм до +21 мм и 
корекция на CCD-ъгъла до 7,5°.
2. Глава: съвместима с адапторите за корекция на офсета и/или 
дължината на шийката на стъблото – най-малко два размера на 
външния диаметър: 28мм и 32мм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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7090   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 279 Заглавие: Монофиламентен нерезорбируем конец от  
полипропилен, USP 2/0, 75см, с 1/2 обла игла с трокарен връх, 26см

1) Кратко описание
Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 2/0, 
75см, с 1/2 обла игла с трокарен връх, 26см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
324 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1903.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 280 Заглавие: Монофиламентен нерезорбируем конец от  
полипропилен, USP 3/0, 75см, с 1/2 обла игла с трокарен връх, 26см

1) Кратко описание
Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 3/0, 
75см, с 1/2 обла игла с трокарен връх, 26см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
108 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
634.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 281 Заглавие: Монофиламентен нерезорбируем конец от  
полипропилен, USP 6/0, 75см, с 2 игли 3/8 режещи, 13см

1) Кратко описание
Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 6/0, 
75см, с 2 игли 3/8 режещи, 13см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 080 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12699   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 215



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 282 Заглавие: Монофиламентен резорбируем конец от глюконат,  
50% загуба на здравина на 6-7 ия ден, 100% загуба на здравина след 14-21 дни, пълна  
резорбция след 56 дни, USP 3/0, 70см, 3/8 режеща игла, 30 мм

1) Кратко описание
Монофиламентен резорбируем конец от глюконат, 50% загуба на 
здравина на 6-7 ия ден, 100% загуба на здравина след 14-21 дни, 
пълна резорбция след 56 дни, USP 3/0, 70см, 3/8 режеща игла, 30 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
864 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5875.20   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 283 Заглавие: Монофиламентен резорбируем конец от глюконат,  
50% загуба на здравина на 6-7-ия ден, 100% загуба на здравина след 14-21 дни, пълна  
резорбция след 56 дни, USP 3/0, 70см, 3/8 режеща игла, 24 мм

1) Кратко описание
Монофиламентен резорбируем конец от глюконат, 50% загуба на 
здравина на 6-7-ия ден, 100% загуба на здравина след 14-21 дни, 
пълна резорбция след 56 дни, USP 3/0, 70см, 3/8 режеща игла, 24 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
864 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6019.20   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 284 Заглавие: Монофиламентен резорбируем конец поли-4-
хидроксибутират, 50% загуба на здравина след 90 дни, 100% загуба на здравина след 180  
дни, USP 1,150 см, 1/2 обла игла, 48 мм

1) Кратко описание
Монофиламентен резорбируем конец поли-4-хидроксибутират, 50% 
загуба на здравина след 90 дни, 100% загуба на здравина след 180 
дни, USP 1,150 см, 1/2 обла игла, 48 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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1 440 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30804   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 285 Заглавие: Монофиламентен резорбируем от полидиоксанон,  
50% загуба на здравина на 28-ия ден, USP 3/0, 70см,1/2 обла игла двойна, 26 мм

1) Кратко описание
Монофиламентен резорбируем от полидиоксанон, 50% загуба на 
здравина на 28-ия ден, USP 3/0, 70см,1/2 обла игла двойна, 26 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 620 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15309   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 286 Заглавие: Мултиперфузионен коронарен сет с 4 различни по  
дължина  крачета, 7,6 см + 3х25,4 см и цветово кодирани клампи, дължина sets - 38 см

1) Кратко описание
Мултиперфузионен коронарен сет с 4 различни по дължина  крачета, 
7,6 см + 3х25,4 см и цветово кодирани клампи, дължина sets - 38 
см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
480 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 287 Заглавие: Мултифункционален електрод  за възрастни, с  
приложение за дефибрилация, синхронизирана кардиоверсия, ЕКГ мониториране и  
неинвазивен пейсинг. Наличие на два броя възглавнички в опаковка, с вграден кабел с  
накрайник. Напълно съвместим с дефибрилатори Nihon Koden

1) Кратко описание
Мултифункционален електрод  за възрастни, с приложение за 
дефибрилация, синхронизирана кардиоверсия, ЕКГ мониториране и 
неинвазивен пейсинг. Наличие на два броя възглавнички в 
опаковка, с вграден кабел с накрайник. Напълно съвместим с 
дефибрилатори Nihon Koden

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
75 опаковки, по 2 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2402.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 288 Заглавие: Мъжки пластмасов адаптер, тип luer lock, за  
свързване към медицински изделия

1) Кратко описание
Мъжки пластмасов адаптер, тип luer lock, за свързване към 
медицински изделия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4875   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 289 Заглавие: Набор за продължителна епидурална анестезия.  
Епидурална игла по Туохи 16G, 80 мм. Епидурален катетър  материал полиамид, диам.  
1,05х0,6 мм и дължина 1000 мм, с три странични отвора, ясна синя маркировка за  
дължина и срещу усукване, вградена в стената на катетъра. Катетърен конектор Luer lock.  
Плосък епидурален филтър, устойчив до налягане 7 bar. Спринцовка "загуба на  
налягане" (LOR)

1) Кратко описание
Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по 
Туохи 16G, 80 мм. Епидурален катетър  материал полиамид, диам. 
1,05х0,6 мм и дължина 1000 мм, с три странични отвора, ясна синя 
маркировка за дължина и срещу усукване, вградена в стената на 
катетъра. Катетърен конектор Luer lock. Плосък епидурален 
филтър, устойчив до налягане 7 bar. Спринцовка "загуба на 
налягане" (LOR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4005   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 290 Заглавие: Набор за продължителна епидурална анестезия.  
Епидурална игла по Туохи 18G, 80 мм.  

1) Кратко описание
Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по 
Туохи 18G, 80 мм. 
Епидурален катетър  материал на вътрешния лумен полиамид, а 
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външният слой на лкатетъра е от полиуретан за по малко триене и 
по голям комфорт, диам. 0,85 х 0,45 мм и дължина 1000 мм, с три 
странични отвора, ясна синя маркировка за дължина и срещу 
усукване, вградена в стената на катетъра. Катетърен конектор 
Luer lock. Плосък епидурален филтър, устойчив до налягане 7 bar, 
лепенка подложка за фиксация на филтъра. Спринцовка "загуба на 
налягане" (LOR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 291 Заглавие: Набор за продължителна епидурална анестезия.  
Епидурална игла по Туохи 18G, 80 мм.  

1) Кратко описание
Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по 
Туохи 18G, 80 мм. 
Епидурален катетър  материал полиамид, диам. 0,85х0,45 мм и 
дължина 1000 мм, с три странични отвора, ясна синя маркировка за 
дължина и срещу усукване, вградена в стената на катетъра. 
Катетърен конектор Luer lock. Плосък епидурален филтър, устойчив 
до налягане 7 bar. Спринцовка "загуба на налягане" (LOR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
720 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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9600   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 292 Заглавие: Набор за продължителна епидурална анестезия.  
Епидурална игла по Туохи 18G, 80 мм.  

1) Кратко описание
Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по 
Туохи 18G, 80 мм. 
Епидурален катетър  материал полиамид, диам. 0,85х0,45 мм и 
дължина 1000 мм, с три странични отвора, ясна синя маркировка за 
дължина и срещу усукване, вградена в стената на катетъра. 
Катетърен конектор Luer lock. Плосък епидурален филтър, устойчив 
до налягане 7 bar. Спринцовка "загуба на налягане" (LOR)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1310   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 293 Заглавие: Набор за продължителна плексусна анестезия с  
невростимулатор. Катетър за продължителна анестезия, накрайник за катетъра, филтър с  
подложка и трикомпонентна спринцовка 5 мл. Игла с атравматично заточване на върха  
под ъгъл 30°. Напълно изолирано тяло, без върха. Специален борд против случаен  
контакт. Точков електрод. С инжекционно парче и електрочески кабел. 30° заточване на  
върха, канюла 18G x 2 1/8", 1,3 x 55 мм

1) Кратко описание
Набор за продължителна плексусна анестезия с невростимулатор. 
Катетър за продължителна анестезия, накрайник за катетъра, 
филтър с подложка и трикомпонентна спринцовка 5 мл. Игла с 
атравматично заточване на върха под ъгъл 30°. Напълно изолирано 
тяло, без върха. Специален борд против случаен контакт. Точков 
електрод. С инжекционно парче и електрочески кабел. 30° 
заточване на върха, канюла 18G x 2 1/8", 1,3 x 55 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5013   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 294 Заглавие: Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур.  
Катетър от полиуретан, навит перфориран край, или катетър от силикон, балон с обем 5  
мл и навит перфориран (прав) край; дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (2,9; 4,0; 4,8 ), с  
маркировки за дължина. Разцепващ се отделим стерилен интродюсер. Възможност за  
приложение в педиатрия и микропедиатрия
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1) Кратко описание
Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур. Катетър от 
полиуретан, навит перфориран край, или катетър от силикон, балон 
с обем 5 мл и навит перфориран (прав) край; дебелини от Ch 5, 
10, 12, 15 (2,9; 4,0; 4,8 ), с маркировки за дължина. Разцепващ 
се отделим стерилен интродюсер. Възможност за приложение в 
педиатрия и микропедиатрия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15854.17   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 295 Заглавие: Напречен конектор, предназначен за задна шийна  
инструментация, моно- , полисегментна или окципито-спинодеза. Материал: Ti-6Al-4V.  
Три вариращи размера: S (от 34 мм до 44мм ), M (от 39 мм до 49 мм ), L (от 44 мм до 59  
мм)

1) Кратко описание
Напречен конектор, предназначен за задна шийна инструментация, 
моно- , полисегментна или окципито-спинодеза. Материал: Ti-6Al-
4V. Три вариращи размера: S (от 34 мм до 44мм ), M (от 39 мм до 
49 мм ), L (от 44 мм до 59 мм)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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2333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 296 Заглавие: Напълно ремоделируемо биологично платно за  
ингвинална херния,  тип "Биодизайн", с размери 10 см x 15 см, 8 см x 15 см, 6 см x 13 см

1) Кратко описание
Напълно ремоделируемо биологично платно за ингвинална херния,  
тип "Биодизайн", с размери 10 см x 15 см, 8 см x 15 см, 6 см x 
13 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
60000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 297 Заглавие: Напълно ремоделируемо биологично платно за  
инцизионна херния, тип "Биодизайн", с размери - 10 см x 10 см

1) Кратко описание
Напълно ремоделируемо биологично платно за инцизионна херния, 
тип "Биодизайн", с размери - 10 см x 10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 298 Заглавие: Напълно ремоделируемо биологично платно за  
тазово дъно,  тип "Биодизайн", с размери 14 см x 14 см и 13 см x 16 см

1) Кратко описание
Напълно ремоделируемо биологично платно за тазово дъно,  тип 
"Биодизайн", с размери 14 см x 14 см и 13 см x 16 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 299 Заглавие: Напълно ремоделируемо биологично платно за  
хиатална херния,  тип "Биодизайн", с размери 7 см x 10 см

1) Кратко описание
Напълно ремоделируемо биологично платно за хиатална херния,  тип 
"Биодизайн", с размери 7 см x 10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 300 Заглавие: Напълно фотозащитена система за инфузионна  
помпа, 250 см,  съвместима с инфузомат Space на B.Bbraun

1) Кратко описание
Напълно фотозащитена система за инфузионна помпа, 250 см,  
съвместима с инфузомат Space на B.Bbraun

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1770   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 301 Заглавие: Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с  
покритие от полибутилат и специална оплетка от един централен и 16 периферни снопа,  
четири зелени, дължина 75 см, USP 5, игла 55 мм, 1/2 кръг, обла с режещ връх

1) Кратко описание
Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от 
полибутилат и специална оплетка от един централен и 16 периферни 
снопа, четири зелени, дължина 75 см, USP 5, игла 55 мм, 1/2 
кръг, обла с режещ връх

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 комплекта, 4х75 см всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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4345   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 302 Заглавие: Нестерилен левъл контрол за машина за ЕКК,  
еднократна употреба

1) Кратко описание
Нестерилен левъл контрол за машина за ЕКК, еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
19650   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 303 Заглавие: Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се  
лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, с  
размери 9,2 м x 10 см

1) Кратко описание
Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от 
нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на 
превръзки, с размери 9,2 м x 10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 440 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 304 Заглавие: Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се  
лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, с  
размери 9,2 м x 15 см

1) Кратко описание
Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от 
нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на 
превръзки, с размери 9,2 м x 15 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1027.80   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 305 Заглавие: Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се  
лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, с  
размери 9,2 м x 5 см

1) Кратко описание
Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от 
нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на 
превръзки, с размери 9,2 м x 5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
138.30   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 306 Заглавие: Нестерилни ръкавици, без талк, нитрилови,  
различни размери

1) Кратко описание
Нестерилни ръкавици, без талк, нитрилови, различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 кутии, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2614.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 307 Заглавие: Неутрален електрод за многократна употреба с  
кабел. Съвместим с апарати ERBE, Martin. Контактна повърхност 390 см2. Дължина на  
кабела - 4,5 м

1) Кратко описание
Неутрален електрод за многократна употреба с кабел. Съвместим с 
апарати ERBE, Martin. Контактна повърхност 390 см2. Дължина на 
кабела - 4,5 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4500   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 308 Заглавие: Неутрален формалин

1) Кратко описание
Неутрален формалин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
180 туби, по 5 литра всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1950   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 309 Заглавие: Нефростомен балонен катетър, 100% силикон,  
рентген позитивни ивици по цялата дължина, чашковиден накрайник с отделяща се  
фуния, интегриран балон 5 мл

1) Кратко описание
Нефростомен балонен катетър, 100% силикон, рентген позитивни 
ивици по цялата дължина, чашковиден накрайник с отделяща се 
фуния, интегриран балон 5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 310 Заглавие: Нефростомен дренажен катетър за смяна, от  
полиуретан, с покритие. Размери: диаметър от 6 до 14 Fr и дължини 24, 28, 30 или 34 см, с  
еднопътно кранче за регулиране

1) Кратко описание
Нефростомен дренажен катетър за смяна, от полиуретан, с 
покритие. Размери: диаметър от 6 до 14 Fr и дължини 24, 28, 30 
или 34 см, с еднопътно кранче за регулиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
49200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 311 Заглавие: Нефростомен дренажен катетър и уретерален стент.  
Престой в организма - до 4 седмици. Дистална дължина: 18 см, проксимална дължина -  
35см . Диаметър в дисталната част - 7 Fr, в проксималната част - 24 Fr

1) Кратко описание
Нефростомен дренажен катетър и уретерален стент. Престой в 
организма - до 4 седмици. Дистална дължина: 18 см, проксимална 
дължина - 35см . Диаметър в дисталната част - 7 Fr, в 
проксималната част - 24 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 312 Заглавие: Нефростомен дренажен катетър и уретерален стент.  
Престой в организма - до 4 седмици. Дистална дължина - 18 см, проксимална дължина -  
35 см. Диметър: дистална част - 7 Fr, проксимална част - 24 Fr

1) Кратко описание
Нефростомен дренажен катетър и уретерален стент. Престой в 
организма - до 4 седмици. Дистална дължина - 18 см, проксимална 
дължина - 35 см. Диметър: дистална част - 7 Fr, проксимална част 
- 24 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2520   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 313 Заглавие: Нефростомен дренажен катетър от полиуретан, с  
размери: диаметър - от 6 до 14 Fr и дължина 24, 28, 30 или 34 см, с еднопътно кранче за  
регулиране

1) Кратко описание
Нефростомен дренажен катетър от полиуретан, с размери: диаметър 
- от 6 до 14 Fr и дължина 24, 28, 30 или 34 см, с еднопътно 
кранче за регулиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
2 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
51000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 314 Заглавие: Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл от  
полиуретан 6, 7, 8, 9, 10,5 и 12 Fr и дължини 24, 30 или 34 см, с еднопътно кранче. Сетът  
да съдържа: твърд водач, нееластичен, с флексибилен J-връх 1,5 мм, дължина 80 см, от  
неръждаема стомана с покритие PTFE, диаметър 0.035”; пункционна игла от 2 части,  
градуирана с видимост на ултразвук, 18G/1,30 мм, дължина 20 см; 2 дилататора 8Fr/12Fr,  
атравматични, рентген позитивни; адаптер към уринаторен сак

1) Кратко описание
Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл от полиуретан 6, 7, 
8, 9, 10,5 и 12 Fr и дължини 24, 30 или 34 см, с еднопътно 
кранче. Сетът да съдържа: твърд водач, нееластичен, с 
флексибилен J-връх 1,5 мм, дължина 80 см, от неръждаема стомана 
с покритие PTFE, диаметър 0.035”; пункционна игла от 2 части, 
градуирана с видимост на ултразвук, 18G/1,30 мм, дължина 20 см; 
2 дилататора 8Fr/12Fr, атравматични, рентген позитивни; адаптер 
към уринаторен сак

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
123600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 315 Заглавие: Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл с  
покритие 6, 7, 8, 9, 10,5 и 12Fr и дължина 24, 30 или 34 см, с еднопътно кранче. Сетът да  
съдържа: твърд водач, нееластичен, с флексибилен J-връх 1,5 мм,  дължина 80 см, от  
неръждаема стомана с покритие PTFE, диаметър 0.035”; пункционна игла от 2 части,  
градуирана с видимост на ултразвук, 18G/1,30 мм, дължина 20 см; 2 дилататора,  
атравматични, рентген позитивни; конектор към уринаторен сак

1) Кратко описание
Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл с покритие 6, 7, 8, 
9, 10,5 и 12Fr и дължина 24, 30 или 34 см, с еднопътно кранче. 
Сетът да съдържа: твърд водач, нееластичен, с флексибилен J-връх 
1,5 мм,  дължина 80 см, от неръждаема стомана с покритие PTFE, 
диаметър 0.035”; пункционна игла от 2 части, градуирана с 
видимост на ултразвук, 18G/1,30 мм, дължина 20 см; 2 дилататора, 
атравматични, рентген позитивни; конектор към уринаторен сак

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
161400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 239
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 316 Заглавие: Нитинолов водач със стоманено покритие, прав, с  
един твърд ригиден и един флексибилен край. Размери: 0.035"/150 см; хидрофилно  
покритие на 40 см от мекия връх, а в останалата част към ригидния край 110 см  
тефлоново покритие (PTFE). Рентген позитивен

1) Кратко описание
Нитинолов водач със стоманено покритие, прав, с един твърд 
ригиден и един флексибилен край. Размери: 0.035"/150 см; 
хидрофилно покритие на 40 см от мекия връх, а в останалата част 
към ригидния край 110 см тефлоново покритие (PTFE). Рентген 
позитивен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4530   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 317 Заглавие: Нитинолов екстрактор, 4 спираловидни/прави  
жички, кошничка 31 мм x 12мм, 1,8, 2,5 или 3Fr, с дължини 90 см или 120 см, с отделяща  
се дръжка

1) Кратко описание
Нитинолов екстрактор, 4 спираловидни/прави жички, кошничка 31 мм 
x 12мм, 1,8, 2,5 или 3Fr, с дължини 90 см или 120 см, с отделяща 
се дръжка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 240
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3) Количество или обем
5 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
847.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 318 Заглавие: Ножица за ендоскопска хирургия с ергономична  
дръжка, 36см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на  
съдове до 5мм диаметър, закривена

1) Кратко описание
Ножица за ендоскопска хирургия с ергономична дръжка, 36см, с 
бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за 
хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
470865   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 241
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 319 Заглавие: Ножица за конвенционална хирургия с ергономична  
дръжка, 23 cм дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за  
хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

1) Кратко описание
Ножица за конвенционална хирургия с ергономична дръжка, 23 cм 
дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, 
за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
460167   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 320 Заглавие: Ножица за конвенционална хирургия, 9  cм, с  
бутони за ръчно активиране, вградени  в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5 мм  
диаметър, закривена

1) Кратко описание
Ножица за конвенционална хирургия, 9  cм, с бутони за ръчно 
активиране, вградени  в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 
5 мм диаметър, закривена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 242
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3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
67920   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 321 Заглавие: Ножче за фреза съвместимо с модели Stryker System  
5, Stryker System 6 и Stryker Electrical System 6. Ширина на режещ ръб - 17,5 мм, дебелина  
- 0,64 мм, дълбочина на рязане - 47,5 мм

1) Кратко описание
Ножче за фреза съвместимо с модели Stryker System 5, Stryker 
System 6 и Stryker Electrical System 6. Ширина на режещ ръб - 
17,5 мм, дебелина - 0,64 мм, дълбочина на рязане - 47,5 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
45 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4050   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 243
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 322 Заглавие: Ножчета микротомни  (нисък профил), 80x8x0,25  
мм, ъгъл на рязане 35 градуса, специално разработени за рязане на твърди тъкани и за  
получаване на висококачествени тънки срези, доказана дълготрайност на острието                                  

1) Кратко описание
Ножчета микротомни  (нисък профил), 80x8x0,25 мм, ъгъл на рязане 
35 градуса, специално разработени за рязане на твърди тъкани и 
за получаване на висококачествени тънки срези, доказана 
дълготрайност на острието                                 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 опаковки, по 50 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 323 Заглавие: Оптично влакно за еднократна употреба, за  
трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от конзола до простата за  
извършване на вапоризация при доброкачествено уголемена простата. Влакната трябва да  
бъдат съвместими с конзола GreenLight XPS Laser Therapy System

1) Кратко описание
Оптично влакно за еднократна употреба, за трансуретрално 
въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от конзола до 
простата за извършване на вапоризация при доброкачествено 
уголемена простата. Влакната трябва да бъдат съвместими с 
конзола GreenLight XPS Laser Therapy System

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 244



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
249916.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 324 Заглавие: Оригинален удължител за спринцовкова помпа 200  
см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за  
обезвъздушаване 3,5 мл, luer lock винтови връзки

1) Кратко описание
Оригинален удължител за спринцовкова помпа 200 см, съвместим с 
перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за 
обезвъздушаване 3,5 мл, luer lock винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4725   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 245



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 325 Заглавие: Оригинална трикомпонентна спринцовка за  
перфузор спринцовка, luer lock, без игла. Материал - полипропилен, специално  
обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка,  
нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо ориентацията на спринцовката. Обем - 50 мл,  
устойчива на налягане до 9 bar. Черна, напълно фотозащитена, съвместима с перфузор  
Space на B.Braun

1) Кратко описание
Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор спринцовка, 
luer lock, без игла. Материал - полипропилен, специално 
обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща 
се градуировка, нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо 
ориентацията на спринцовката. Обем - 50 мл, устойчива на 
налягане до 9 bar. Черна, напълно фотозащитена, съвместима с 
перфузор Space на B.Braun

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3060   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 326 Заглавие: Оригинална трикомпонентна спринцовка за  
перфузор, luer lock, без игла.  Обем - 50 мл, устойчива на налягане до 9 bar. Т-образна  
форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. Фабрично изработен  
фиксатор на предната част на спринцовката за сигурно захващане към помпата,  
съвместима с перфузор Space на B.Braun
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1) Кратко описание
Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, luer lock, без 
игла.  Обем - 50 мл, устойчива на налягане до 9 bar. Т-образна 
форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. 
Фабрично изработен фиксатор на предната част на спринцовката за 
сигурно захващане към помпата, съвместима с перфузор Space на 
B.Braun

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
105 000

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
97125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 327 Заглавие: Острие за осцилиращ трион, съвместимo с модели  
Stryker System 5 осцилиращ трион, кат. No 4208000000, Stryker System 6 осцилиращ  
трион, кат. No 6208000000 и Stryker Electrical System 6, кат. No  6298000000. Размери:  
9х31х0,38 мм; 9х18,5х0,51 мм; 9х31х18,5 мм; 5,5х9х0,62 мм

1) Кратко описание
Острие за осцилиращ трион, съвместимo с модели Stryker System 5 
осцилиращ трион, кат. No 4208000000, Stryker System 6 осцилиращ 
трион, кат. No 6208000000 и Stryker Electrical System 6, кат. No  
6298000000. Размери: 9х31х0,38 мм; 9х18,5х0,51 мм; 9х31х18,5 мм; 
5,5х9х0,62 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6480   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 328 Заглавие: Острие за осцилиращ трион, съвместимо с  
осцилиращи триони модели Stryker System 5, Stryker System 6 и Stryker Electrical System 6.  
Характеристики на острието: дълбочина на рязане 90 мм, ширина на режещ ръб 18 мм,   
дебелина 1,27 мм, режещи зъбци насочени навътре към разположен в средата на режещия  
ръб отвор за отвеждане на костни парчета

1) Кратко описание
Острие за осцилиращ трион, съвместимо с осцилиращи триони модели 
Stryker System 5, Stryker System 6 и Stryker Electrical System 
6. Характеристики на острието: дълбочина на рязане 90 мм, ширина 
на режещ ръб 18 мм,  дебелина 1,27 мм, режещи зъбци насочени 
навътре към разположен в средата на режещия ръб отвор за 
отвеждане на костни парчета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 329 Заглавие: Оцветяващ разтвор за хематоксилин-еозин  
оцветяване в хистологията и клиничната цитология. Стабилизиран разтвор, запазващ  
постоянния си състав и позволяващ съпоставимост на резултатите и еднаквост в състава  
на различните партиди. СЕ маркиран като продукт за ин-витро диагностика и подлежащ   
на перманентен контрол по отношение на производство, възпроизводимост на  
резултатите и документиране на процесите

1) Кратко описание
Оцветяващ разтвор за хематоксилин-еозин оцветяване в 
хистологията и клиничната цитология. Стабилизиран разтвор, 
запазващ постоянния си състав и позволяващ съпоставимост на 
резултатите и еднаквост в състава на различните партиди. СЕ 
маркиран като продукт за ин-витро диагностика и подлежащ  на 
перманентен контрол по отношение на производство, 
възпроизводимост на резултатите и документиране на процесите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
18 опаковки, по 2,5 литра всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1260   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 330 Заглавие: Парафин на гранули с точка на топене 56-58ОС без  
съдържание на DMSO (Ниска точка на топене 53 градуса)

1) Кратко описание
Парафин на гранули с точка на топене 56-58ОС без съдържание на 
DMSO (Ниска точка на топене 53 градуса)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 кг

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15975   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 331 Заглавие: Парафин течен, фармакопеен

1) Кратко описание
Парафин течен, фармакопеен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
12 литра

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
48   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 332 Заглавие: Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 35  
мм дължина на шева с нормални скоби

1) Кратко описание
Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 35 мм дължина на 
шева с нормални скоби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14476.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 333 Заглавие: Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 35  
мм дължина на шева с фини скоби

1) Кратко описание
Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 35 мм дължина на 
шева с фини скоби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14476.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 334 Заглавие: Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 45  
мм дължина на шева с нормални скоби

1) Кратко описание
Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 45 мм дължина на 
шева с нормални скоби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14778   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 335 Заглавие: Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 45  
мм дължина на шева с усилени скоби

1) Кратко описание
Патрон за ендоскопски линеен режещ ушивател, 45 мм дължина на 
шева с усилени скоби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14476.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 253
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 336 Заглавие: Патрон за линеен режещ ушивател, 55 мм дължина  
на шева с фини скоби

1) Кратко описание
Патрон за линеен режещ ушивател, 55 мм дължина на шева с фини 
скоби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15144.60   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 337 Заглавие: Пейсиращ биполярен електрод за камера прав,  
стероид- излъчващ, покритие от полиуретан и силикон, пасивна/активна фиксация.  
Диаметър - 5,3 Fr. Фрактална структура с намалено напрежение на върха на електрода и  
увеличена здравина на изолацията. Дължина - 58 см

1) Кратко описание
Пейсиращ биполярен електрод за камера прав, стероид- излъчващ, 
покритие от полиуретан и силикон, пасивна/активна фиксация. 
Диаметър - 5,3 Fr. Фрактална структура с намалено напрежение на 
върха на електрода и увеличена здравина на изолацията. Дължина - 
58 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 254
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6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2940   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 338 Заглавие: Пейсиращ биполярен електрод за предсърдие J-
форма/прав, стероид- излъчващ, покритие от полиуретан и силикон, пасивна/активна  
фиксация. Диаметър: 5,3 Fr. Фрактална структура с намалено напрежение на върха на  
електрода и увеличена здравина на изолацията. Дължини: 53 см/52 см

1) Кратко описание
Пейсиращ биполярен електрод за предсърдие J-форма/прав, стероид- 
излъчващ, покритие от полиуретан и силикон, пасивна/активна 
фиксация. Диаметър: 5,3 Fr. Фрактална структура с намалено 
напрежение на върха на електрода и увеличена здравина на 
изолацията. Дължини: 53 см/52 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2940   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 255
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 339 Заглавие: Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна  
ресинхронизация, предназначен за сърдечна ресинхронизация с един пресърден и два  
предсърдно-камерни порта

1) Кратко описание
Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация, 
предназначен за сърдечна ресинхронизация с един пресърден и два 
предсърдно-камерни порта. С четириполярен електрод 
характеризиращ се с четири пейсиращи полета и 14 пейсиращи 
вектора. Многокухинен пусков режим DDT/VVT. Мултипойнт пейсинг. 
Автоматично регулиране на чувствителността. Хемодинамична 
оптимизация на AV и VV интервали. Wireless RF телеметрия. Живот 
на батерията не по-малко от 8 години. Електроди: 1) 
Четириполярен ляв сърдечен електрод с изолация от химически ко-
полимер, съчетаващ полиуретан и силикон. Фиксиране чрез 
дисталния S-край. Външен диаметър на електрода 5,1Fr. Бавно 
освобождаване на 1 мг DSP (дексаметазонов натриев фосфат) от 
върха на електрода при контакт с телесни течности. Подходящ за 
достъп в малки съдове. Пасивно фиксиран. Възможност за 
използване през субселекторен катетър, дължини 75, 86 и 92 см. 
2) Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем 
електрод, със следните свойства: електрически активен пръстен за 
обозначаване на интракардиалните сигнали, активна фиксация. 
Хлъзгаво покритие, с изолация от химически ко-полимер, съчетаващ 
полиуретан и силикон. Стероид еулиране - монолитично с 
контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на 
електрода на водача, импрегнирано с дексаметазон натриев фосфат. 
Външен диаметър 1,9 мм. Разстояние от върха до пръстена - 10 мм. 
Прав електрод с дължини 46, 52, 58, 65 и 100 см. 3) Биполярен, 
стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със 
следните свойства: електрически активен пръстен за обозначаване 
на интракардиалните сигнали, активна фиксация. Хлъзгаво 
покритие, изолация от химически ко-полимер, съчетаващ полиуретан 
и силикон. Стероид еулиране - монолитично с контролирано 
освобождаване вещество. Външен диаметър 1,9 мм. J - електрод с 
дължини 46, 52, 58, 65 и 100 см. Наличие на: 1) Система за 
въвеждане на ляв сърдечен електрод - режещ се външен водещ 
катетър - външен диаметър 10,06 Fr/3,4 мм, вътрешен диаметър 
8Fr/2,67 мм, дължина на катетъра 54 см; 2) Система за въвеждане 
на ляв сърдечен електрод - режещ се вътрешен катетър 
(субселектор) - външен диаметър 7,62 Fr/2,6 мм, вътрешен 
диаметър 5,87 Fr/1,96 мм, дължина на катетъра 65 см; 3) Режещо 
устройство за интродюсерен катетър за коронарен синус

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 256
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3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
150000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 340 Заглавие: Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна  
ресинхронизация

1) Кратко описание
Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация. 
Предназначен за сърдечна ресинхронизация с един предсърден и два 
предсърдно-камерни порта за пациенти, които могат да ползват 
бивентрикуларно възприемане и подаване на ритъм. Наличие на 
многокухинен пусков режим A00(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI
(R); VVT(R); DOO(R);DVI(R); DDI(R); DDT(R); DDD(R); VDD(R), 
уникален автоматично настройващ ритъма алгоритъм. Рефрактерни 
периоди в отговор на честотата, които да се настройват 
автоматично в съответствие с подаваната честота. Автоматично 
регулиране на чувствителността. Хемодинамична оптимизация на AV 
и VV интервали, автоматично управление спрямо промяна прага на 
стимулация в предсърдието и двете камери.Телеметрия - 
индуктивна. Възможност за съхранение на електрокардиограми до 14 
мин. Максимален живот на батерията - 8.2 години. Тегло - не 
повече от 24 гр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 257
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 341 Заглавие: Пейсмейкър за ресинхронизираща терапия в  
комплект с електроди. Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация  
по време на имплантирането и последващо проследяване на параметрите. Диагностика на  
предсърдна фибрилация. Функция за максимална ефикасност и лесна употреба, както в  
предсърдието, така и в камерата, осигуряваща динамично регулиране на изходните данни  
от пейсинга за да се осигури улавянето. AP сканиране. Следоперативен тест на системата.  
Размер 4,45 x 6,17 x 0,75 см, тегло 33 грама, обем 17, 6 cc, вид на конектора RA/RV: IS1 –
LV:IS4. Пейсиращи електроди, позволяващи ЯМР на цяло тяло при 1.5 Тесла с  
трипластова изолация. Биполярни с пасивна или активна фиксация с размери: дължина -  
52 см/5,1Fr и 58см/5,1Fr. Конектор IS-1. Прогнозен живот на батерията - до 11,2 години  
при амплитуда на пейсиране (V): RA/RV - 2.5, LV -3.0.  Левокамерен електрод -   
четириполюсно отвеждане от коронарния синус, отвеждания със стероид, 3D спирален  
модел. Конектор IS-4. Система за доставка

1) Кратко описание
Пейсмейкър за ресинхронизираща терапия в комплект с електроди. 
Радиочестотна телеметрия за безжично предаване на информация по 
време на имплантирането и последващо проследяване на 
параметрите. Диагностика на предсърдна фибрилация. Функция за 
максимална ефикасност и лесна употреба, както в предсърдието, 
така и в камерата, осигуряваща динамично регулиране на изходните 
данни от пейсинга за да се осигури улавянето. AP сканиране. 
Следоперативен тест на системата. Размер 4,45 x 6,17 x 0,75 см, 
тегло 33 грама, обем 17, 6 cc, вид на конектора RA/RV: IS1 –
LV:IS4. Пейсиращи електроди, позволяващи ЯМР на цяло тяло при 
1.5 Тесла с трипластова изолация. Биполярни с пасивна или 
активна фиксация с размери: дължина - 52 см/5,1Fr и 58см/5,1Fr. 
Конектор IS-1. Прогнозен живот на батерията - до 11,2 години при 
амплитуда на пейсиране (V): RA/RV - 2.5, LV -3.0.  Левокамерен 
електрод -  четириполюсно отвеждане от коронарния синус, 
отвеждания със стероид, 3D спирален модел. Конектор IS-4. 
Система за доставка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 258
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5 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 342 Заглавие: Пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна  
ресинхронизация с два камерни електрода

1) Кратко описание
Пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с 
два камерни електрода. Да има възможност за честотна адаптация, 
3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за 
субкутанна електрокардиограма. Наличие на: автоматична проверка 
на прага на захващане в предсърдие, лява камера и дясна камера, 
отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за 
ЕФИ изследване, записи на 2000 епизода за двете камери, защита 
срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 
години при номинални параметри, рефрактерни периоди в отговор на 
честотата, които се настройват автоматично в съответствие с 
подаваната честота. Да поддържа бивентрикуларна стимулация при 
наличието на камерен сензинг. Наличие на алгоритми за поддържане 
регулярността на камерните интервали по време на AT/AF епизоди и 
осигуряване пейсиране при симптоматични пациенти със 
сигнификантни спадове на сърдечната честота. Функцията да следи 
промените в импеданса на гръдният кош, възоснова на съдържанието 
на течност в белият дроб на пациента в продължение на 14 месеца. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 343 Заглавие: Периферен венозен катетър, еднопътен, без  
фиксиращи крилца, материал - биосъвместим полиуретан. Размери: 16G, 1,7x45 мм; 18G,  
1,3x45 мм; 20G, 1,1x48 мм

1) Кратко описание
Периферен венозен катетър, еднопътен, без фиксиращи крилца, 
материал - биосъвместим полиуретан. Размери: 16G, 1,7x45 мм; 
18G, 1,3x45 мм; 20G, 1,1x48 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1283.75   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 344 Заглавие: Периферно въведен централен венозен катетър -  
единичен или двоен лумен. Комплектът да включва: централен венозен катетър;  
пункционна игла - 21G/7 см Echo-tip; водач; въвеждащо дезиле със заключващ Peel-away  
механизъм; спринцовка - 12 мл; хидрофилен обтуратор; скалпел; хартиена линия за  
измерване; капачка CLC2000. Еднолуменен сет: Катетър - 4/5 Fr. Дължина на катетъра -  
60 см, дезиле - 4,5/5,5 Fr; Дължина на дезилето - 9 см. Водач от нитинол/неръждаема  
стомана с диаметър 0.018"/65см. Двулуменен сет: Катетър - 5 Fr. Дължина на катетъра -  
60 см, дезиле - 5,5 Fr; Дължина на дезилето - 9 см. Водач от нитинол с диаметър  
0.018"/65см

1) Кратко описание
Периферно въведен централен венозен катетър - единичен или двоен 
лумен. Комплектът да включва: централен венозен катетър; 
пункционна игла - 21G/7 см Echo-tip; водач; въвеждащо дезиле със 
заключващ Peel-away механизъм; спринцовка - 12 мл; хидрофилен 
обтуратор; скалпел; хартиена линия за измерване; капачка 
CLC2000. Еднолуменен сет: Катетър - 4/5 Fr. Дължина на катетъра 
- 60 см, дезиле - 4,5/5,5 Fr; Дължина на дезилето - 9 см. Водач 
от нитинол/неръждаема стомана с диаметър 0.018"/65см. Двулуменен 
сет: Катетър - 5 Fr. Дължина на катетъра - 60 см, дезиле - 5,5 
Fr; Дължина на дезилето - 9 см. Водач от нитинол с диаметър 
0.018"/65см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
28000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 345 Заглавие: Периферно въведен централен венозен катетър за  
силно инжектиране - единичен, двоен или троен лумен

1) Кратко описание
Периферно въведен централен венозен катетър за силно инжектиране 
- единичен, двоен или троен лумен. Комплектът да включва: 
Централен венозен катетър за силно инжектиране; Пункционна игла 
- 21G/7 см Echo-tip; 130 см маркиран водач за сетовете OTW; 
Въвеждащо дезиле със заключващ Peel-away механизъм; Спринцовка - 
12 мл; Хидрофилен обтуратор за стандартните сетове; Скалпел; 
Хартиена линия за измерване; Капачка MicroCLAVE. Предпазно 
устройство StatLock.Стандартен / OTW Еднолуменен сет: Катетър - 
3/4/5Fr; Дължина на катетър - 40/60 см; Дезиле - 3,5/4,5/5,5Fr; 
Дължина на дезилето - 7 см; Водач от Нитинол/Неръждаема стомана 
с диаметър - 0.018"/65/80/130см. Стандартен / OTW Двулуменен 
сет: Катетър - 4/5Fr; Дължина на катетър - 60 см; Дезиле - 
4,5/5,5Fr; Дължина на дезиле - 7см; Водач от Нитинол/Неръждаема 
стомана с диаметър - 0.018"/65/130см. Стандартен / OTW 
Трилуменен сет: Катетър - 6Fr; Дължина на катетър - 60см; Дезиле 
- 6/6,5Fr; Дължина на дезилето - 10см; Водач от 
Нитинол/Неръждаема стомана с диаметър - 0.018"/65/130 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
36000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 346 Заглавие: Периферно въведен централен венозен катетър от  
силикон - единичен или двоен лумен

1) Кратко описание
Периферно въведен централен венозен катетър от силикон - 
единичен или двоен лумен. Комплектът да включва: Централен 
венозен катетър от силикон; Пункционна игла - 21G/7см Echo-tip; 
Водач; Въвеждащо дезиле със заключващ Peel-away механизъм; 
Спринцовка - 12мл; Хидрофилен обтуратор; Скалпел; Хартиена линия 
за измерване; Капачка CLC2000. Еднолуменен сет: Катетър - 
3/4/5Fr; Дължина на катетър - 50/60см; Дезиле - 3,5/4,5/5,5Fr; 
Дължина на дезиле - 8/9см; Водач от Нитинол/Неръждаема стомана 
без/с кривка с диаметър - 0.018"/0.021"/0.025"/30/40/65см. 
Двулуменен сет: Катетър - 6/7Fr; Дължина на катетър - 58/60см; 
Дезиле - 6,5/7,5Fr; Дължина на дезиле - 9см; Водач от 
Нитинол/Неръждаема стомана с диаметър - 0.018"/65см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
19000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 347 Заглавие: Периферно-венозен катетър без инкорпориран порт  
с механизъм за защита, осигуряваща прибиране на иглата в резервоар. Технология за  
контрол на изтичането на кръвта след въвеждане на катетъра. Биоматерила, омекващ при  
попадането в съда и редуциращ възможността от развитие на флебит. Крилца за  
фиксиране. Размери: диаметри - от 16G до 24G и дължини от 19 мм до 48 мм

1) Кратко описание
Периферно-венозен катетър без инкорпориран порт с механизъм за 
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защита, осигуряваща прибиране на иглата в резервоар. Технология 
за контрол на изтичането на кръвта след въвеждане на катетъра. 
Биоматерила, омекващ при попадането в съда и редуциращ 
възможността от развитие на флебит. Крилца за фиксиране. 
Размери: диаметри - от 16G до 24G и дължини от 19 мм до 48 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
48000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 348 Заглавие: Перфузионен стерилен сет за подаване на кръвна  
кардиоплегия, съвместим с  топлообменник "Миотерм-Медтроник" и вграден  
рециркулиращ мост:

1) Кратко описание
Перфузионен стерилен сет за подаване на кръвна кардиоплегия, 
съвместим с  топлообменник "Миотерм-Медтроник" и вграден 
рециркулиращ мост:
- съотношение на подаваната смес кръв:кристалоид - 4:1;
- обем на подаваната смес - не по-малко от 0,5 л/мин;
- обем на запълване - не повече от 45 мл;
- филтър на екрана за отстраняване на частици - до 150 микрона;
- възможност както за стандартно покритие, така и за биопасивни 
мембрани

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
89400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 349 Заглавие: Перфузионна спринцовка 50 мл с игла, luer lock,  
съвместима с разнообразни видове перфузионни апарати; прозрачен конус за по-ясно  
визуализиране; маркировка разположена напречно на оста на конуса, за прецизно  
дозиране; специален силиконов лубрикант за по-лесно придвижване; задържащ пръстен,  
против изваждане на буталото; резервоар и бутало от полипропилен; Т-образен край на  
буталото за захващане към рамото на перфузора; стопер на буталото от хипоалергенна  
синтетична гума

1) Кратко описание
Перфузионна спринцовка 50 мл с игла, luer lock, съвместима с 
разнообразни видове перфузионни апарати; прозрачен конус за по-
ясно визуализиране; маркировка разположена напречно на оста на 
конуса, за прецизно дозиране; специален силиконов лубрикант за 
по-лесно придвижване; задържащ пръстен, против изваждане на 
буталото; резервоар и бутало от полипропилен; Т-образен край на 
буталото за захващане към рамото на перфузора; стопер на 
буталото от хипоалергенна синтетична гума

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
25 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23772.92   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 350 Заглавие: Платно за херния 15 см х 15 см. 2D полипропиленов  
плетен имплант, монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност -  
91гр/м², гъстота на порите - 50%-52%

1) Кратко описание
Платно за херния 15 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен 
имплант, монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, 
плътност - 91гр/м², гъстота на порите - 50%-52%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 351 Заглавие: Платно за херния 30 см х 30 см. 2D полипропиленов  
плетен имплант, монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност -  
91гр/м², гъстота на порите - 50%-52%

1) Кратко описание
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Платно за херния 30 см х 30 см. 2D полипропиленов плетен 
имплант, монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, 
плътност - 91гр/м², гъстота на порите - 50%-52%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 352 Заглавие: Платно за херния 7,5 см х 15 см. 2D полипропиленов  
плетен имплант, монофиламентен диаметър -0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност -  
91гр/м², гъстота на порите - 50%-52%

1) Кратко описание
Платно за херния 7,5 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен 
имплант, монофиламентен диаметър -0,15мм, дебелина - 0,6мм, 
плътност - 91гр/м², гъстота на порите - 50%-52%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
26000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 353 Заглавие: Плетен бинт 10 см х 10 м

1) Кратко описание
Плетен бинт 10 см х 10 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4312.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 354 Заглавие: Плетен бинт 5 см х 5 м

1) Кратко описание
Плетен бинт 5 см х 5 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
460   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 355 Заглавие: Плетен резорбируем конец от поли (гликолид-ко-л-
лактид 90/10), с покритите от поли (гликолид-ко-л-лактид 35/65) + CaSt, 50% загуба на  
здравина на 21-ия ден, пълна резорбция 56-70 дни, USP 2/0, 4x70см,1/2 обла игла, 22 мм

1) Кратко описание
Плетен резорбируем конец от поли (гликолид-ко-л-лактид 90/10), с 
покритите от поли (гликолид-ко-л-лактид 35/65) + CaSt, 50% 
загуба на здравина на 21-ия ден, пълна резорбция 56-70 дни, USP 
2/0, 4x70см,1/2 обла игла, 22 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
576 комплекта, 4х70 см всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9768   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 356 Заглавие: Плетен резорбируем конец от поли (гликолид-ко-л-
лактид 90/10), с покритите от поли (гликолид-ко-л-лактид 35/65) + CaSt, 50% загуба на  
здравина на 21-ия ден, пълна резорбция 56-70 дни, USP 3/0, 4x70см, 1/2 обла игла, 22 мм

1) Кратко описание
Плетен резорбируем конец от поли (гликолид-ко-л-лактид 90/10), с 
покритите от поли (гликолид-ко-л-лактид 35/65) + CaSt, 50% 
загуба на здравина на 21-ия ден, пълна резорбция 56-70 дни, USP 
3/0, 4x70см, 1/2 обла игла, 22 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1836 комплекта, 4х70 см всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
34470.90   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 357 Заглавие: Плетен резорбируем конец от поли (гликолид-ко-л-
лактид 90/10), с покритите от поли (гликолид-ко-л-лактид 35/65) + CaSt, 50% загуба на  
здравина на 21-ия ден, пълна резорбция 56-70 дни, USP 4/0, 4x70см,  игла 22 мм

1) Кратко описание
Плетен резорбируем конец от поли (гликолид-ко-л-лактид 90/10), с 
покритите от поли (гликолид-ко-л-лактид 35/65) + CaSt, 50% 
загуба на здравина на 21-ия ден, пълна резорбция 56-70 дни, USP 
4/0, 4x70см,  игла 22 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 270



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
1 512 комплекта, 4х70 см всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21772.80   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 358 Заглавие: Плетен резорбиуем конец от полигликолова  
киселина  с глюконатно покритие, 50% загуба на здравина на 18-ия ден, пълна резорбция  
60-90 дни, USP 0, 5х70см, без игла

1) Кратко описание
Плетен резорбиуем конец от полигликолова киселина  с глюконатно 
покритие, 50% загуба на здравина на 18-ия ден, пълна резорбция 
60-90 дни, USP 0, 5х70см, без игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
108 комплекта, 5х70 см всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1587.60   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 359 Заглавие: Плетени бинтове 10 м х10 см

1) Кратко описание
Плетени бинтове 10 м х10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3348   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 360 Заглавие: Покривни стъкла 24 мм х 50 мм, дебелина 0.15±0.2  
мм, опаковка по 100 броя в пластмасова предпазна кутия, фолирана

1) Кратко описание
Покривни стъкла 24 мм х 50 мм, дебелина 0.15±0.2 мм, опаковка по 
100 броя в пластмасова предпазна кутия, фолирана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 100 опаковки, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5075   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 361 Заглавие: Покривни стъкла 24 ммх 60 мм, дебелина 0.15±0.2  
мм, опаковка по 100 броя в пластмасова предпазна кутия, фолирана

1) Кратко описание
Покривни стъкла 24 ммх 60 мм, дебелина 0.15±0.2 мм, опаковка по 
100 броя в пластмасова предпазна кутия, фолирана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 600 опаковки, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 362 Заглавие: Полиестерна бифуркационна плетена съдова  
протеза, покрита със сребърен ацетат и триклозан (с отделяне до 30-я ден), оплетка само  
външен велур, с размери 12х6 мм, 14х7 мм, 16х8 мм, 18х9 мм, 20х10 мм, 22х11 мм, 24х12  
мм и дължина 50 см

1) Кратко описание
Полиестерна бифуркационна плетена съдова протеза, покрита със 
сребърен ацетат и триклозан (с отделяне до 30-я ден), оплетка 
само външен велур, с размери 12х6 мм, 14х7 мм, 16х8 мм, 18х9 мм, 
20х10 мм, 22х11 мм, 24х12 мм и дължина 50 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 363 Заглавие: Полиестерна плетена лента с ширина 3,2 мм и  
дължина 2х75 см

1) Кратко описание
Полиестерна плетена лента с ширина 3,2 мм и дължина 2х75 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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1406.25   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 364 Заглавие: Полиестерна плетена лента с ширина 4 мм и  
дължина 75 см

1) Кратко описание
Полиестерна плетена лента с ширина 4 мм и дължина 75 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 365 Заглавие: Полиестерна, бифуркационна, плетена съдова  
протеза със стандартна дебелина на стената 0,49 мм, покрита с колаген и импрегнирана  
със сребърен ацетат, само външен велур, с диаметри 16х8 мм и 18х9 мм и дължина 50 см

1) Кратко описание
Полиестерна, бифуркационна, плетена съдова протеза със 
стандартна дебелина на стената 0,49 мм, покрита с колаген и 
импрегнирана със сребърен ацетат, само външен велур, с диаметри 
16х8 мм и 18х9 мм и дължина 50 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
32400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 366 Заглавие: Полиестерна, права, плетена съдова протеза със  
стандартна дебелина на стената 0,49 мм, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен  
ацетат, само външен велур, с диаметри 6 мм и 7 мм дължина 70 см

1) Кратко описание
Полиестерна, права, плетена съдова протеза със стандартна 
дебелина на стената 0,49 мм, покрита с колаген и импрегнирана 
със сребърен ацетат, само външен велур, с диаметри 6 мм и 7 мм 
дължина 70 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 367 Заглавие: Полиестерна, права, плетена съдова протеза,  
покрита с колаген, импрегнирана със сребърен ацетат, само външен велур, дебелина на  
стената 0,38 мм, с диаметър 8 мм дължина 20 см

1) Кратко описание
Полиестерна, права, плетена съдова протеза, покрита с колаген, 
импрегнирана със сребърен ацетат, само външен велур, дебелина на 
стената 0,38 мм, с диаметър 8 мм дължина 20 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 368 Заглавие: Полиестерна, права, тъкана съдова протеза, покрита  
с колаген, импрегнирана със сребърен ацетат, само външен велур, дебелина на стената  
0,38 мм

1) Кратко описание
Полиестерна, права, тъкана съдова протеза, покрита с колаген, 
импрегнирана със сребърен ацетат, само външен велур, дебелина на 
стената 0,38 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
72500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 369 Заглавие: Полимерни клипси за лигиране на съдове размер  
"L". Закривена форма на клипса с външна дължина 13мм, дебелина 1,29мм, диаметър на  
затваряне 1,20 мм, дебелина на тъканта - 5-13мм, 6 клипса в магазин

1) Кратко описание
Полимерни клипси за лигиране на съдове размер "L". Закривена 
форма на клипса с външна дължина 13мм, дебелина 1,29мм, диаметър 
на затваряне 1,20 мм, дебелина на тъканта - 5-13мм, 6 клипса в 
магазин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
120 опаковки, по 6 клипса в магазин

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 370 Заглавие: Полимерни клипси за лигиране на съдове размер  
"ML". Закривена форма на клипса с външна дължина 9,50мм, дебелина 0,83мм, диаметър  
на затваряне 1,10 мм, дебелина на тъканта - 3-10мм,6 клипса в магазин

1) Кратко описание
Полимерни клипси за лигиране на съдове размер "ML". Закривена 
форма на клипса с външна дължина 9,50мм, дебелина 0,83мм, 
диаметър на затваряне 1,10 мм, дебелина на тъканта - 3-10мм,6 
клипса в магазин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
540 опаковки, по 6 клипса в магазин

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 371 Заглавие: Полимерни клипси за лигиране на съдове размер  
"XL". Закривена форма на клипса с външна дължина 17,80мм, дебелина 1,29мм, диаметър  
на затваряне 1,30 мм, дебелина на тъканта - 7-16мм, 6 клипса в магазин

1) Кратко описание
Полимерни клипси за лигиране на съдове размер "XL". Закривена 
форма на клипса с външна дължина 17,80мм, дебелина 1,29мм, 
диаметър на затваряне 1,30 мм, дебелина на тъканта - 7-16мм, 6 
клипса в магазин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
720 опаковки, по 6 клипса в магазин

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
28800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 372 Заглавие: Полипектомична примка с различни модификации -  
мини овална, стандартно овална, широко овална, мини шестоъгълна, шестоъгълна.  
Размери на примка: 1,5/3см; 2,5/5,5см; 3/6см; 1,5/2,5см; 3/4,5см. Работна дължина:  
240см/7Fr. Варианти за мека и гъвкава примка

1) Кратко описание
Полипектомична примка с различни модификации - мини овална, 
стандартно овална, широко овална, мини шестоъгълна, шестоъгълна. 
Размери на примка: 1,5/3см; 2,5/5,5см; 3/6см; 1,5/2,5см; 
3/4,5см. Работна дължина: 240см/7Fr. Варианти за мека и гъвкава 
примка
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
360   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 373 Заглавие: Политетрафлуороетиленова протеза с V порьозност  
- 60 микрона външна стена и 20 микрона вътрешна стена, стандартна дебелина на стената,  
с рингове, скосена 4-7 мм, дължина 70 см

1) Кратко описание
Политетрафлуороетиленова протеза с V порьозност - 60 микрона 
външна стена и 20 микрона вътрешна стена, стандартна дебелина на 
стената, с рингове, скосена 4-7 мм, дължина 70 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 281



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

завършване ________ 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

Обособена позиция №: 374 Заглавие: Полуавтоматичен биопсичен инструмент за  
еднократна употреба, с ко-аксиална игла, две степени на зареждане, за добиване на  
биопсични проби с две дължини 9,5 или 19 мм. Mаркировка на иглата в сантиметри,  
ехогенен връх, възможност за работа с една ръка, диаметър на иглата: 16G и 18G,  
дължини 15 и 20 см

1) Кратко описание
Полуавтоматичен биопсичен инструмент за еднократна употреба, с 
ко-аксиална игла, две степени на зареждане, за добиване на 
биопсични проби с две дължини 9,5 или 19 мм. Mаркировка на 
иглата в сантиметри, ехогенен връх, възможност за работа с една 
ръка, диаметър на иглата: 16G и 18G, дължини 15 и 20 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 375 Заглавие: Полутвърд трикуспидален ринг. 3D форма на  
пръстена. Селективна флексибилност. Увеличен септален отвор. Анатомични маркери за  
улесняване на имплантацията. Нисък профил и лесна различимост на  шевния пръстен.  
Извит прозрачен холдер. Размери от 24 мм до 36 мм

1) Кратко описание
Полутвърд трикуспидален ринг. 3D форма на пръстена. Селективна 
флексибилност. Увеличен септален отвор. Анатомични маркери за 
улесняване на имплантацията. Нисък профил и лесна различимост на  
шевния пръстен. Извит прозрачен холдер. Размери от 24 мм до 36 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
148500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 376 Заглавие: Права съдова протеза, изработена от поликарбонови  
уретанови нишки и стена изградена от пет слоя, с възможност за стандартен линеарен AV  
достъп, без ринг, с размери 6мм/20,30,40 см, U-образен AV достъп  с опции централно  
разположен ринг или нецентрално разположен ринг за J-образен AV достъп, с диаметър  
6мм и дължини 35см или 40 см, дължина на ринга 8 см

1) Кратко описание
Права съдова протеза, изработена от поликарбонови уретанови 
нишки и стена изградена от пет слоя, с възможност за стандартен 
линеарен AV достъп, без ринг, с размери 6мм/20,30,40 см, U-
образен AV достъп  с опции централно разположен ринг или 
нецентрално разположен ринг за J-образен AV достъп, с диаметър 
6мм и дължини 35см или 40 см, дължина на ринга 8 см
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 377 Заглавие: Предметни  стъкла с матиран край, 26 мм x 76 мм

1) Кратко описание
Предметни  стъкла с матиран край, 26 мм x 76 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 284



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 378 Заглавие: Презервативи

1) Кратко описание
Презервативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 379 Заглавие: Прозрачна интубационна тръба с маншет.  
Изработена от PVC материал. Пилотен балон с конектор Luer. Рентген позитивна с  
непрекъснат рентгенов маркер. Атравматичен чашковиден връх. За орално или назално  
приложение. Градуирана. Черна линия-маркер за улесняване на поставянето. Да не  
съдържа латекс. Стерилна. Предлагани размери: от 2,5 до 10 на стъпка от 0,5 мм

1) Кратко описание
Прозрачна интубационна тръба с маншет. Изработена от PVC 
материал. Пилотен балон с конектор Luer. Рентген позитивна с 
непрекъснат рентгенов маркер. Атравматичен чашковиден връх. За 
орално или назално приложение. Градуирана. Черна линия-маркер за 
улесняване на поставянето. Да не съдържа латекс. Стерилна. 
Предлагани размери: от 2,5 до 10 на стъпка от 0,5 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
540 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1161   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 380 Заглавие: Прозрачна маска за анестезия, с анатомично  
моделиран маншон с ниско налягане. Специално разработена назална област,  
предпазваща от дразнене и увреждане на очите. Напълно прозрачна, позволяваща  
непрекъсната оценка на състоянието на пациента. Цветово кодирана според размера.  
Лесноотстраним възпиращ пръстен, да не съдържа латекс

1) Кратко описание
Прозрачна маска за анестезия, с анатомично моделиран маншон с 
ниско налягане. Специално разработена назална област, 
предпазваща от дразнене и увреждане на очите. Напълно прозрачна, 
позволяваща непрекъсната оценка на състоянието на пациента. 
Цветово кодирана според размера. Лесноотстраним възпиращ 
пръстен, да не съдържа латекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
540 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4032   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 381 Заглавие: Пълен сет за чернодробна биопсия по Менгини -  
еднократен. Съдържание: Биопсична игла 88мм, тънкостенна задържаща пробата,  
Аспирационна спринцовка със заключващ механизъм за поддържане на високо  
отрицателно налягане, скалпел и инжекционна игла 0,9х40мм, 17G, d=1,4; 16G, d=1,6;  
15G, d=1,8

1) Кратко описание
Пълен сет за чернодробна биопсия по Менгини - еднократен. 
Съдържание: Биопсична игла 88мм, тънкостенна задържаща пробата, 
Аспирационна спринцовка със заключващ механизъм за поддържане на 
високо отрицателно налягане, скалпел и инжекционна игла 
0,9х40мм, 17G, d=1,4; 16G, d=1,6; 15G, d=1,8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 382 Заглавие: Пълнители за 12 мм ушиватели за фиксация на  
платна с 4,8 мм височина на скобите, 10 титанови клипса в магазин

1) Кратко описание
Пълнители за 12 мм ушиватели за фиксация на платна с 4,8 мм 
височина на скобите, 10 титанови клипса в магазин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
9 пълнителя, по 10 титанови клипса във всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1875   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 383 Заглавие: Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с  
нож,  три двойни реда различни по височина скоби - 3 мм; 3,5 мм и 4 мм, от титан с  
вграден нож в пълнителя, универсални

1) Кратко описание
Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож,  три двойни 
реда различни по височина скоби - 3 мм; 3,5 мм и 4 мм, от титан 
с вграден нож в пълнителя, универсални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20880   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 384 Заглавие: Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с  
нож,  три двойни реда различни по височина скоби - 3 мм; 3,5 мм и 4 мм, от титан с  
вграден нож в пълнителя, универсални

1) Кратко описание
Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож,  три двойни 
реда различни по височина скоби - 3 мм; 3,5 мм и 4 мм, от титан 
с вграден нож в пълнителя, универсални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21690   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 385 Заглавие: Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с  
нож,  три двойни реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за  
артикулация от 22 и 45 градуса, 45 мм дължина на шева, 4,8 мм височина на скобите

1) Кратко описание
Пълнители за универсален ендоскопски ушивател с нож,  три двойни 
реда титанови скоби с вграден нож в пълнителя, с възможност за 
артикулация от 22 и 45 градуса, 45 мм дължина на шева, 4,8 мм 
височина на скобите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 386 Заглавие: Пълнители със стандартни скоби, с височина на  
затворените скоби 1,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за  
отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и разрязване,  
45мм дължина на шева  

1) Кратко описание
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 
1,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за 
инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно 
налагане на линеен  шев и разрязване, 45мм дължина на шева 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
24 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 387 Заглавие: Пълнители със стандартни скоби, с височина на  
затворените скоби 1,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за  
отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и разрязване,  
60мм дължина на шева  

1) Кратко описание
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 
1,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за 
инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно 
налагане на линеен  шев и разрязване, 60мм дължина на шева 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
24 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 388 Заглавие: Пълнители със стандартни скоби, с височина на  
затворените скоби 1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за  
отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и разрязване,  
45мм дължина на шева  

1) Кратко описание
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 
1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за 
инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно 
налагане на линеен  шев и разрязване, 45мм дължина на шева 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
24 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 389 Заглавие: Пълнители със стандартни скоби, с височина на  
затворените скоби 1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за  
отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и разрязване,  
60мм дължина на шева  

1) Кратко описание
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 
1,5мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за 
инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно 
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налагане на линеен  шев и разрязване, 60мм дължина на шева 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
29700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 390 Заглавие: Пълнители със стандартни скоби, с височина на  
затворените скоби 2,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за  
отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и разрязване,  
45мм дължина на шева  

1) Кратко описание
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 
2,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за 
инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно 
налагане на линеен  шев и разрязване, 45мм дължина на шева 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 391 Заглавие: Пълнители със стандартни скоби, с височина на  
затворените скоби 2,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за  
отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и разрязване,  
60мм дължина на шева  

1) Кратко описание
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 
2,0мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за 
инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно 
налагане на линеен  шев и разрязване, 60мм дължина на шева 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 392 Заглавие: Разтвор за уста за антимикробно почистване,  
съдържащ полихексанид, обем 250 мл

1) Кратко описание
Разтвор за уста за антимикробно почистване, съдържащ 
полихексанид, обем 250 мл
1. Да притежава фунгицидно действие.
2. Да е активен срещу MRSA.
3. Да не съдържа chlorhexidine.
4. Да премахва лошия и неприятен дъх.
5. Да предпазва устната флора незасегната.
6. Да е без ограничение в броя на апликациите.
7. Да започва да действа до 1 минута.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3630   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 393 Заглавие: Редон дренаж, 50 см, перфорация 14 см, с рентген  
контрастна нишка

1) Кратко описание
Редон дренаж, 50 см, перфорация 14 см, с рентген контрастна 
нишка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 394 Заглавие: Резорбируем хемостатик от регенерирана  
оксидирана целулоза, 15 см х 22,5 см

1) Кратко описание
Резорбируем хемостатик от регенерирана оксидирана целулоза, 15 
см х 22,5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
24333.83   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 395 Заглавие: Резорбируем хемостатик от регенерирана  
оксидирана целулоза, 2,5 см х 2,5см

1) Кратко описание
Резорбируем хемостатик от регенерирана оксидирана целулоза, 2,5 
см х 2,5см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3718.30   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 396 Заглавие: Резорбируем хемостатик от регенерирана  
оксидирана целулоза, 7,5 см х 10 см

1) Кратко описание
Резорбируем хемостатик от регенерирана оксидирана целулоза, 7,5 
см х 10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3477.75   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 397 Заглавие: Резорбируем хемостатик от регенирерана  
оксидирана целулоза тип мрежа, 7,5 см х 5 см

1) Кратко описание
Резорбируем хемостатик от регенирерана оксидирана целулоза тип 
мрежа, 7,5 см х 5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10588.25   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 398 Заглавие: Резорбируем хемостатик от регенирирана,  
оксидирана целулоза, тип мрежа, 10 см х 20 см

1) Кратко описание
Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип 
мрежа, 10 см х 20 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
96477.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 399 Заглавие: Резорбируем хемостатик от регенирирана,  
оксидирана целулоза, тип мрежа, 5 см х 35 см

1) Кратко описание
Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип 
мрежа, 5 см х 35 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
89650   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 400 Заглавие: Резорбируема хемостатична гъба от свински  
желатин, със срок на резорбция 3-5 седмици. Да абсорбира течности с тегло 45 пъти по-
голямо от собственото, размер 80 мм дължина х 3 см диаметър

1) Кратко описание
Резорбируема хемостатична гъба от свински желатин, със срок на 
резорбция 3-5 седмици. Да абсорбира течности с тегло 45 пъти по-
голямо от собственото, размер 80 мм дължина х 3 см диаметър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 401 Заглавие: Резорбируема хемостатична желатинова гъба от  
100% пречистен желатин. Пореста структура с максимален  абсорбиращ капацитет размер  
2 мм х 2 мм х 3 мм

1) Кратко описание
Резорбируема хемостатична желатинова гъба от 100% пречистен 
желатин. Пореста структура с максимален  абсорбиращ капацитет 
размер 2 мм х 2 мм х 3 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 кутии, по 200 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1680   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 402 Заглавие: Ректални тръби,  различни рамери

1) Кратко описание
Ректални тръби,  различни рамери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 900 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2415   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 403 Заглавие: Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 1,5  
мм, 2X45 см, синьо, червено и/или жълто кодиране

1) Кратко описание
Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 1,5 мм, 2X45 см, 
синьо, червено и/или жълто кодиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
288 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1752   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 404 Заглавие: Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5  
мм, 2x45 см

1) Кратко описание
Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5 мм, 2x45 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
288 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1752   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 405 Заглавие: Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5  
мм, 2х45 см, синьо, червено и/или жълто кодиране

1) Кратко описание
Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5 мм, 2х45 см, 
синьо, червено и/или жълто кодиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 296 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7992   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 406 Заглавие: Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5  
мм, 75 см

1) Кратко описание
Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5 мм, 75 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
576 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3552   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 407 Заглавие: Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5  
мм, 75 см, синьо и/или червено кодиране

1) Кратко описание
Рентген позитивна, силиконова лента, с дебелина 2,5 мм, 75 см, 
синьо и/или червено кодиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
864 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4680   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 408 Заглавие: Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен  
синус, силиконова, с моделиращ се водач и размер  15 Fr и дължина до 32 см. Армирана с  
auto-inflate балон

1) Кратко описание
Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен синус, 
силиконова, с моделиращ се водач и размер  15 Fr и дължина до 32 
см. Армирана с auto-inflate балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
720 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
122400   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 409 Заглавие: Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с  
пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0,19 мм, на  
дланта 0.15 мм, на маншета 0,14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1,5 за  
1000 мл water leak test, различни размери

1) Кратко описание
Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично 
нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0,19 мм, на 
дланта 0.15 мм, на маншета 0,14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на 
скъсване 14 N, AQL 1,5 за 1000 мл water leak test, различни 
размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 000 чифта

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
102500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 410 Заглавие: Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет,  
анатомично извити пръсти, грапави, да отговарят на стандарта ASTM D3577  и EN 455   
част 1, 2, 3, стерилни, латексови, без пудра,  различни номера.

1) Кратко описание
Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити 
пръсти, грапави, да отговарят на стандарта ASTM D3577  и EN 455  
част 1, 2, 3, стерилни, латексови, без пудра,  различни номера.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 000 чифта

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17552.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 411 Заглавие: Самозалепваща се постоперативна, транспаретна,  
стерилна, водо - и бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка,  
хипоалергична с размери: превръзка - 9 см x 10 см,  подложка - 4,5 см x 6см

1) Кратко описание
Самозалепваща се постоперативна, транспаретна, стерилна, водо - 
и бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка, 
хипоалергична с размери: превръзка - 9 см x 10 см,  подложка - 
4,5 см x 6см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
326.90   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 412 Заглавие: Самозалепваща се постоперативна, транспаретна,  
стерилна, водо- и бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка,  
хипоалергична с размери 5 см х 7 см, подложка 2,5 см х 4 см

1) Кратко описание
Самозалепваща се постоперативна, транспаретна, стерилна, водо- и 
бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка, 
хипоалергична с размери 5 см х 7 см, подложка 2,5 см х 4 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
648.20   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 413 Заглавие: Самозалепваща се постоперативна, транспаретна,  
стерилна, водо- и бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка,  
хипоалергична с размери 6 см х 10 см, подложка 2,5 см х 6 см

1) Кратко описание
Самозалепваща се постоперативна, транспаретна, стерилна, водо- и 
бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка, 
хипоалергична с размери 6 см х 10 см, подложка 2,5 см х 6 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
388   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 414 Заглавие: Самозалепваща филм-лента на ролка за прикрепяне  
и фиксиране на превръзки от  водонепроницаем прозрачен ПЕ филм с хипоалергичен  
адхезив без колофон и носеща хартия с вълнообразно рязане с отлепяне в две стъпки.  
Размери - 10 см х 10 м

1) Кратко описание
Самозалепваща филм-лента на ролка за прикрепяне и фиксиране на 
превръзки от  водонепроницаем прозрачен ПЕ филм с хипоалергичен 
адхезив без колофон и носеща хартия с вълнообразно рязане с 
отлепяне в две стъпки. Размери - 10 см х 10 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9726   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 415 Заглавие: Саморазгъващ се билиарен стент от нитинол.  
Наличие на 4 рентген контрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и  
прецизно позициониране. Флексибилен флексорен интродюсер 6Fr. Специален дизайн на  
върха, позволяващ плавно изтегляне на интродюсера при разтваряне на стента. Размери:  
диаметър на стента - 6, 8 и 10 мм, дължина на стента - 4, 6 и 8 мм. Дължина на  
интродюсера - 200 мм. Диаметър на водача - 0.035"

1) Кратко описание
Саморазгъващ се билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 рентген 
контрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и 
прецизно позициониране. Флексибилен флексорен интродюсер 6Fr. 
Специален дизайн на върха, позволяващ плавно изтегляне на 
интродюсера при разтваряне на стента. Размери: диаметър на 
стента - 6, 8 и 10 мм, дължина на стента - 4, 6 и 8 мм. Дължина 
на интродюсера - 200 мм. Диаметър на водача - 0.035"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 416 Заглавие: Саморазгъващ се билиарен стент от нитинол.  
Наличие на 4 рентген контрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и  
прецизно позициониране. Флексибилен флексорен интродюсер 7Fr. Размери: диаметър -  
6, 8 и 10 мм, диаметър на водача - 0.035". Дължина на стента - 4, 6 и 8 мм

1) Кратко описание
Саморазгъващ се билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 рентген 
контрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и 
прецизно позициониране. Флексибилен флексорен интродюсер 7Fr. 
Размери: диаметър - 6, 8 и 10 мм, диаметър на водача - 0.035". 
Дължина на стента - 4, 6 и 8 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 417 Заглавие: Саморазгъващ се непокрит билиарен стент от  
нитинол

1) Кратко описание
Саморазгъващ се непокрит билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 
рентген контрастни маркера върху интродюсера. Атравамтичен 
дизайн на върха. Специална флексорна система улесняваща плавното 
преминаване и наличие на специален жълт маркер за подобрена 
видимост. Стента да се имплантира посредством специална система 
- тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 
разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; 
предпазен механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка 
по дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 8 или 
10 мм.  Диаметър на краищата - 9 или 11 мм. Дължина на стента - 
4, 6, 8 и 10 мм. Диаметър на системата за доставяне - 8,5 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 418 Заглавие: Саморазгъващ се нитинолов стент за палиативно  
лечение на злокачествени новообразувания в жлъчните пътища. Z-клетъчна конструкци  
осигуряваща здравина и издръжливост с висока радиална сила. Четири златни маркера  
във всеки край за прецизна визуализация и поставяне. 40 см система за доставяне с  
флексорна технология и 6 Fr външен диаметър. Диаметър на стента - 8, 9, 10 и 12 мм,  
дължина на стента - 4, 6 и 8 см

1) Кратко описание
Саморазгъващ се нитинолов стент за палиативно лечение на 
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злокачествени новообразувания в жлъчните пътища. Z-клетъчна 
конструкци осигуряваща здравина и издръжливост с висока радиална 
сила. Четири златни маркера във всеки край за прецизна 
визуализация и поставяне. 40 см система за доставяне с флексорна 
технология и 6 Fr външен диаметър. Диаметър на стента - 8, 9, 10 
и 12 мм, дължина на стента - 4, 6 и 8 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 419 Заглавие: Саморазгъващ се покрит билиарен стент от нитинол

1) Кратко описание
Саморазгъващ се покрит билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 
рентген контрастни маркера върху интродюсера. Атравамтичен 
дизайн на върха. Специална флексорна система улесняваща плавното 
преминаване и наличие на специален жълт маркер за подобрена 
видимост. Стента да се имплантира посредством специална система 
- тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 
разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; 
предпазен механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка 
по дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 8 и 10 
мм. Диаметър на краищата - 9 и 11 мм. Дължина на стента - 4, 6 и 
8 мм. Диаметър на системата за доставяне - 8,5 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 420 Заглавие: Саморазгъващ се непокрит нитинолов стент за  
дебело черво

1) Кратко описание
Саморазгъващ се непокрит нитинолов стент за дебело черво. 
Наличие на 4 рентген контрастни маркера във всеки край на стента 
за визуализация и прецизно позициониране. Закръглен връх на 
водещата система за минимизиране на травми при преминаване. 
Специална  флексорна технология на оплетката, позволяваща 
отлична флексибилност и тласкаемост. Наличие на жълт маркер в 
проксималния край на стента за флуороскопска и ендоскопска 
видимост и прецизност. Стента да се имплантира посредством 
специална система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 
разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; 
предпазен механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка 
по дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 25 мм. 
Диаметър на краищата - 30 мм. Дължина на стента - 6, 8 и 10мм. 
Система за доставяне - 10Fr, 230 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 421 Заглавие: Саморазгъващ се, частично покрит билиарен стент  
от нитинол

1) Кратко описание
Саморазгъващ се, частично покрит билиарен стент от нитинол. 
Наличие на 4 рентген контрастни маркера върху интродюсера. 
Атравамтичен дизайн на върха. Специална флексорна система 
улесняваща плавното преминаване и наличие на специален жълт 
маркер за подобрена видимост. Стента да се имплантира 
посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: 
спусък за разтваряне/прибиране; бутон за режим на 
разтваряне/прибиране; предпазен механизъм за улавяне. Наличие на 
специална маркировка по дължината на системата. Размери: 
Диаметър на тялото - 8 и 10 мм. Диаметър на краищата - 9 и 11 
мм. Дължина на стента - 4, 6 и 8 мм. Диаметър на системата за 
доставяне - 8,5 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 422 Заглавие: Санпласт с размери 5 см х 5 м

1) Кратко описание
Санпласт с размери 5 см х 5 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
27 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
28125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 423 Заглавие: Сет за  автохемотрансфузия с включен твърд  
венозен резервоар с 40 м филтър подходящ за използване с ЕКК тръбен сет и/или в  
реанимация за автохемотрасфузия  и колекция на дренажна течност, съвместим с апарат  
Autolog CP

1) Кратко описание
Сет за  автохемотрансфузия с включен твърд венозен резервоар с 
40 м филтър подходящ за използване с ЕКК тръбен сет и/или в 
реанимация за автохемотрасфузия  и колекция на дренажна течност, 
съвместим с апарат Autolog CP

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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102000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 424 Заглавие: Сет за  директна бърза връзка аорта-коронарни  
артерии тип "quickflow"

1) Кратко описание
Сет за  директна бърза връзка аорта-коронарни артерии тип 
"quickflow"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
70 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3966.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 425 Заглавие: Сет за автохемотрансфузия /селсейвър/ съвместим с  
апарат за автохемотрансфузия модел Electa

1) Кратко описание
Сет за автохемотрансфузия /селсейвър/ съвместим с апарат за 
автохемотрансфузия модел Electa

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
124000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 426 Заглавие: Сет за автохемотрансфузия състоящ се от  
автотрансфузионен резервоар, антикуагулационна, аспирационна и вакуум линии и  
комплект адаптори за връзка към оксигенатор.  Съвместим с апарат модел Electa

1) Кратко описание
Сет за автохемотрансфузия състоящ се от автотрансфузионен 
резервоар, антикуагулационна, аспирационна и вакуум линии и 
комплект адаптори за връзка към оксигенатор.  Съвместим с апарат 
модел Electa

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
45 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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9675   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 427 Заглавие: Сет за аспирация с канюла тип Yankauer и шлаух  
210 см

1) Кратко описание
Сет за аспирация с канюла тип Yankauer и шлаух 210 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 428 Заглавие: Сет за биопсия на меки тъкани

1) Кратко описание
Сет за биопсия на меки тъкани. Лек и компактен дизайн, 
позволяващ бързо и точно извличане на пробата посредством 
специален механизъм и използване само на едната ръка. Канюла и 
външна коаксиална игла с маркирани стъпки на разстояние 1см. 
Echotip връх на иглата. Два варианта: 10 мм и 20 мм дължина на 
изхвърляне.Канюла с размери: 16, 18, 20 G; Дължина на игла: 9, 
15, 20см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
216000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 429 Заглавие: Сет за дилатация на съдове, включващ игла 18G,  
еднократен скалпел номер 11, водач с J-връх и комплект дилататори 8, 12, 16, 20 и 24 Fr

1) Кратко описание
Сет за дилатация на съдове, включващ игла 18G, еднократен 
скалпел номер 11, водач с J-връх и комплект дилататори 8, 12, 
16, 20 и 24 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13440   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 430 Заглавие: Сет за костно-мозъчна аспирация, състоящ се от:  
игла за костно-мозъчна аспирация с регулируема дължина, за контрол на дълбочината на  
проникване с диаметър:  15G и 16G и максимална дължина 2.688-4" (6.8- 10.2см); луер  
лок конектор за здраво свърване на спринцовка; luer lock капачка; устройства за  
заключване на стилета и иглата след употреба

1) Кратко описание
Сет за костно-мозъчна аспирация, състоящ се от: игла за костно-
мозъчна аспирация с регулируема дължина, за контрол на 
дълбочината на проникване с диаметър:  15G и 16G и максимална 
дължина 2.688-4" (6.8- 10.2см); луер лок конектор за здраво 
свърване на спринцовка; luer lock капачка; устройства за 
заключване на стилета и иглата след употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3660   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 431 Заглавие: Сет за костно-моъчна биопсия, състощ се от:  
биопсична игла с ергономична ръкохватка и режещ връх с диаметър: 8G и 11G, дължини:  
4 и 6" (10.2- 15.2 см); стилет с двойно заточен връх; сонда с марка, индикираща  
дължината на взетата проба; пинсет за захващане и екстракция на пробата; luer lock  
капачка; устройства за заключване на стилета и иглата след употреба

1) Кратко описание
Сет за костно-моъчна биопсия, състощ се от: биопсична игла с 
ергономична ръкохватка и режещ връх с диаметър: 8G и 11G, 
дължини: 4 и 6" (10.2- 15.2 см); стилет с двойно заточен връх; 
сонда с марка, индикираща дължината на взетата проба; пинсет за 
захващане и екстракция на пробата; luer lock капачка; устройства 
за заключване на стилета и иглата след употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 432 Заглавие: Сет за плеврален дренаж със спринцовка 50 мл,  
интроюсерна игла за плеврален дренаж с дължина 78 мм, удължител с трипътно кранче с  
възвратнен клапан и торба за секрет 2л, полиуретанов катетър 45 см с J връх

1) Кратко описание
Сет за плеврален дренаж със спринцовка 50 мл, интроюсерна игла 
за плеврален дренаж с дължина 78 мм, удължител с трипътно кранче 
с възвратнен клапан и торба за секрет 2л, полиуретанов катетър 
45 см с J връх

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6742.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 433 Заглавие: Сет за предодвратяване на коремни руптури, 3/8  
режеща игла, 100 мм, полиетиленови платки, стоманен конец, дължина на конеца 75 см

1) Кратко описание
Сет за предодвратяване на коремни руптури, 3/8 режеща игла, 100 
мм, полиетиленови платки, стоманен конец, дължина на конеца 75 
см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
540 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 434 Заглавие: Cет за продължителна плексусна анестезия "катетър  
върху иглата", с улеснено ехографско визуализиране и управление с една ръка, вкл.  
катетър G19 x 188 мм, изолирана канюла G25 x 190 мм, удължител без DEHP 300 мм,  
кабел на електрода, епидурален филтър и лепенка за фиксация на катетъра

1) Кратко описание
Cет за продължителна плексусна анестезия "катетър върху иглата", 
с улеснено ехографско визуализиране и управление с една ръка, 
вкл. катетър G19 x 188 мм, изолирана канюла G25 x 190 мм, 
удължител без DEHP 300 мм, кабел на електрода, епидурален филтър 
и лепенка за фиксация на катетъра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 435 Заглавие: Cет за продължителна плексусна анестезия "катетър  
върху иглата", с улеснено ехографско визуализиране и управление с една ръка, включващ:  
катетър G19 x 188 мм, изолирана канюла G25 x 190 мм, удължител без DEHP 300 мм,  
кабел на електрода, епидурален филтър и лепенка за фиксация на катетъра

1) Кратко описание
Cет за продължителна плексусна анестезия "катетър върху иглата", 
с улеснено ехографско визуализиране и управление с една ръка, 
включващ: катетър G19 x 188 мм, изолирана канюла G25 x 190 мм, 
удължител без DEHP 300 мм, кабел на електрода, епидурален филтър 
и лепенка за фиксация на катетъра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 436 Заглавие: Сет за трахеална аспирация включващ, епруветка с  
капаче, наконечници за връзка с аспирационен катетър и аспиратор с вакуум регулатор  

1) Кратко описание
Сет за трахеална аспирация включващ, епруветка с капаче, 
наконечници за връзка с аспирационен катетър и аспиратор с 
вакуум регулатор 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 325
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3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 437 Заглавие: Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл,  
отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - бутало с дължина 40  
см; - 2 клампи със затворен връх. Уретералният стент JJ да бъде стандартен,  
отворен/затворен връх. Престой в организма до 2 месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr;  
дължина: 24, 26, 28 и 30 см

1) Кратко описание
Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл, 
отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - 
бутало с дължина 40 см; - 2 клампи със затворен връх. 
Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. 
Престой в организма до 2 месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; 
дължина: 24, 26, 28 и 30 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 438 Заглавие: Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл,  
отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - бутало с дължина 40  
см; - водач от неръждаема стомана с PTFE покритие, с дължина 125 см; - 2 клампи със  
затворен връх. Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. Престой  
в организма до 2 месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; дължина: 24, 26, 28 или 30 см

1) Кратко описание
Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл, 
отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - 
бутало с дължина 40 см; - водач от неръждаема стомана с PTFE 
покритие, с дължина 125 см; - 2 клампи със затворен връх. 
Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. 
Престой в организма до 2 месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; 
дължина: 24, 26, 28 или 30 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12825   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 327
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 439 Заглавие: Силиконизирана игла за порт, с гъвкава фиксираща  
система, подходяща за дългосрочни вливания, издържащи на високо налягане до 325 PSI  
(22,4 bar), размер 20G/0,9х15мм, свързващ катетър с клампа с дължина 200 +/-10 мм

1) Кратко описание
Силиконизирана игла за порт, с гъвкава фиксираща система, 
подходяща за дългосрочни вливания, издържащи на високо налягане 
до 325 PSI (22,4 bar), размер 20G/0,9х15мм, свързващ катетър с 
клампа с дължина 200 +/-10 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 440 Заглавие: Силиконова артериална коронарна остиална канюла  
с размери 15, 17 и 20Fr, дължина 25,4см

1) Кратко описание
Силиконова артериална коронарна остиална канюла с размери 15, 17 
и 20Fr, дължина 25,4см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
240 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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8800   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 441 Заглавие: Силиконови ленти от рентген позитивен силикон,  
сини, дебелина 1,5 мм, дължина 2х45 см

1) Кратко описание
Силиконови ленти от рентген позитивен силикон, сини, дебелина 
1,5 мм, дължина 2х45 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
432 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2160   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 329



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 442 Заглавие: Силиконови ленти от рентген позитивен силикон,  
сини, дебелина 1,5 мм, дължина 75 см, синьо, червено и/или жълто кодиране

1) Кратко описание
Силиконови ленти от рентген позитивен силикон, сини, дебелина 
1,5 мм, дължина 75 см, синьо, червено и/или жълто кодиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
288 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1248   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 443 Заглавие: Сини наконечници за автоматични пипети, гладки,  
по 500 броя в опаковка

1) Кратко описание
Сини наконечници за автоматични пипети, гладки, по 500 броя в 
опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 опаковки, по 500 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 444 Заглавие: Синтетичен нерезорбируем монофиламентен  
полипропиленов конец, USP 3/0, син, дължина 90 см, 1/2 две обли игли, с обло сечение и  
скосен връх, 22 мм, с оребрено тяло за стабилен захват

1) Кратко описание
Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, 
USP 3/0, син, дължина 90 см, 1/2 две обли игли, с обло сечение и 
скосен връх, 22 мм, с оребрено тяло за стабилен захват

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
324 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4341.60   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 445 Заглавие: Система за дренаж, състояща се от: силиконови  
дренове с четири отворени канала, кръгло или плоско сечение и позитивираща се лента,  
дренажни резервоари със система за активен дренаж и многократно активиране и  
дренажен резервоар-балон

1) Кратко описание
Система за дренаж, състояща се от: силиконови дренове с четири 
отворени канала, кръгло или плоско сечение и позитивираща се 
лента, дренажни резервоари със система за активен дренаж и 
многократно активиране и дренажен резервоар-балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
16383.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 446 Заглавие: Система за иглена тъканна биопсия за еднократна  
употреба, с един цветно кодиран, според размера на иглата, бутон за активация,  
разположен в задната част на системата. Ротационен принцип на зареждане на системата,  
размер на жлеба (пенетрираща дълбочина) 22 мм. Размери 18G/20 см

1) Кратко описание
Система за иглена тъканна биопсия за еднократна употреба, с един 
цветно кодиран, според размера на иглата, бутон за активация, 
разположен в задната част на системата. Ротационен принцип на 
зареждане на системата, размер на жлеба (пенетрираща дълбочина) 
22 мм. Размери 18G/20 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 447 Заглавие: Система за измерване на централно венозно  
налягане, съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна  
линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145 см, дължина на  
манометърната линия 100 см

1) Кратко описание
Система за измерване на централно венозно налягане, съставена от 
интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна 
линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145 
см, дължина на манометърната линия 100 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 448 Заглавие: Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, от  
полиуретан за вливане на цитостатици, самообезвъздушаваща, с филтър за бързо пълнене,  
филтър за автоматично прекратяване на инфузията съвместима с инфузомат Space на  
B.Braun

1) Кратко описание
Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, от полиуретан за 
вливане на цитостатици, самообезвъздушаваща, с филтър за бързо 
пълнене, филтър за автоматично прекратяване на инфузията 
съвместима с инфузомат Space на B.Braun

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12420   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 449 Заглавие: Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, с  
мулти конектор за ентерално хранене

1) Кратко описание
Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, с мулти конектор за 
ентерално хранене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 334



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
16380   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 450 Заглавие: Система за инфузионна помпа, дължина 250 см,  
самообезвъздушаваща с филтър за бързо пълнене, филтър за автоматично прекратяване на  
инфузията съвместима с инфузомат Space на B.Braun

1) Кратко описание
Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, самообезвъздушаваща 
с филтър за бързо пълнене, филтър за автоматично прекратяване на 
инфузията съвместима с инфузомат Space на B.Braun

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 451 Заглавие: Система за инфузия с три метални игли (18G - 1  
брой, 15G - 2 броя), обща дължина 150 см, мека камера, с филтър  

1) Кратко описание
Система за инфузия с три метални игли (18G - 1 брой, 15G - 2 
броя), обща дължина 150 см, мека камера, с филтър 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
145833.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 452 Заглавие: Система за иригационни разтвори 330 см с клик-
система за екобег 3000 мл

1) Кратко описание
Система за иригационни разтвори 330 см с клик-система за екобег 
3000 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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2670   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 453 Заглавие: Система за иригационни разтвори 330 см със спайк-
система за екобег 3000 мл или 5000 мл, по избор на Възложителя

1) Кратко описание
Система за иригационни разтвори 330 см със спайк-система за 
екобег 3000 мл или 5000 мл, по избор на Възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2675   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 454 Заглавие: Система за кръвопреливане с пластмасова игла,  
обща дължина 150 см, камера с филтър

1) Кратко описание
Система за кръвопреливане с пластмасова игла, обща дължина 150 
см, камера с филтър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1875   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 455 Заглавие: Система за мониториране на налягането по време на  
ЕКК с дължина 183 см, с трипътно кранче

1) Кратко описание
Система за мониториране на налягането по време на ЕКК с дължина 
183 см, с трипътно кранче

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
480 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 456 Заглавие: Система за ревизионно колянно протезиране. Тип  
пълен хиндж. Циментно закрепване. Материал: CoCrMo, материал на клип: инокс,  
тибиално плато произведено от полиетилен. Размери: фемур - дължина 150, ширина 55  
мм с диаметър 18 мм, тибия - дължина 145, ширина 55 мм с диаметър 18 мм

1) Кратко описание
Система за ревизионно колянно протезиране. Тип пълен хиндж. 
Циментно закрепване. Материал: CoCrMo, материал на клип: инокс, 
тибиално плато произведено от полиетилен. Размери: фемур - 
дължина 150, ширина 55 мм с диаметър 18 мм, тибия - дължина 145, 
ширина 55 мм с диаметър 18 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
70000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 457 Заглавие: Система от меш от полипропилен тип 1 в комплект с  
игли за корекция при преден пролапс на тазово дъно, стрес инконтиненция при жени при  
хипермобилност на уретрата

1) Кратко описание
Система от меш от полипропилен тип 1 в комплект с игли за 
корекция при преден пролапс на тазово дъно, стрес инконтиненция 
при жени при хипермобилност на уретрата

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
9 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8280   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 458 Заглавие: Сменяема колекторна торба с изливно  
приспособление, автоматично затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и  
странично закрепване към мерителя, обем 1,5 литра

1) Кратко описание
Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично 
затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и странично 
закрепване към мерителя, обем 1,5 литра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 000 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 459 Заглавие: Сменяема колекторна торба с изливно  
приспособление, автоматично затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и  
странично закрепване към мерителя, обем 2 литра

1) Кратко описание
Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично 
затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и странично 
закрепване към мерителя, обем 2 литра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
240 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 460 Заглавие: Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник  
тип Нелатон, СН 12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид  
на канала - отворен, брой отвори - 2

1) Кратко описание
Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 
12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 
мм, вид на канала - отворен, брой отвори - 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 461 Заглавие: Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник  
тип Нелатон, СН 12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид  
на канала - отворен, брой отвори - два

1) Кратко описание
Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 
12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 
мм, вид на канала - отворен, брой отвори - два

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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40 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 462 Заглавие: Сонда за пневматичен литотриптер с дължини 425  
мм и 605 мм и диаметри 1,6 и 2 мм, напълно съвместима с апарат Stonebreaker

1) Кратко описание
Сонда за пневматичен литотриптер с дължини 425 мм и 605 мм и 
диаметри 1,6 и 2 мм, напълно съвместима с апарат Stonebreaker

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
25000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 343
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 463 Заглавие: Сонда за хранене за дълготрайна употреба от мек  
полиуретан, рентген позитивни нишки, метален стилет - водач, фуниевиден конектор с  
интегриран луер - лок, тежест в края на сондата. Размери СН 12/ 120 см

1) Кратко описание
Сонда за хранене за дълготрайна употреба от мек полиуретан, 
рентген позитивни нишки, метален стилет - водач, фуниевиден 
конектор с интегриран луер - лок, тежест в края на сондата. 
Размери СН 12/ 120 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 464 Заглавие: Сонда за хранене за дълготрайна употреба от мек  
полиуретан, рентген позитивни нишки, метален стилет - водач, фуниевиден конектор с  
интегриран луер - лок. Да се предлага в следните разновидности: 1) Педиатрична СН 8,  
100 см; 2) СН 12, 100 см; 3) СН 15, 100 см

1) Кратко описание
Сонда за хранене за дълготрайна употреба от мек полиуретан, 
рентген позитивни нишки, метален стилет - водач, фуниевиден 
конектор с интегриран луер - лок. Да се предлага в следните 
разновидности: 1) Педиатрична СН 8, 100 см; 2) СН 12, 100 см; 3) 
СН 15, 100 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
900 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 465 Заглавие: Сонда за хранене на недоносени деца  с накрайник  
тип Луер, СН 10, с външен диаметър 3,3 мм и дължина 500 мм, глух канал, брой отвори -  
2, маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ деление - 100 мм от върха, трето  
деление - 150 мм от върха, четвърто деление - на 200 мм от върха и пето деление - на 250  
мм от върха

1) Кратко описание
Сонда за хранене на недоносени деца  с накрайник тип Луер, СН 
10, с външен диаметър 3,3 мм и дължина 500 мм, глух канал, брой 
отвори - 2, маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ 
деление - 100 мм от върха, трето деление - 150 мм от върха, 
четвърто деление - на 200 мм от върха и пето деление - на 250 мм 
от върха

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2062.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 466 Заглавие: Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник  
тип Луер  СН 8, с външен диаметър 2,7 мм и дължина 500 мм, глух канал, брой отвори - 2,  
маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ деление - 100 мм от върха, трето  
деление -  150 мм от върха, четвърто деление - на 200 мм от върха и пето деление - на 250  
мм от върха

1) Кратко описание
Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер  СН 8, 
с външен диаметър 2,7 мм и дължина 500 мм, глух канал, брой 
отвори - 2, маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ 
деление - 100 мм от върха, трето деление -  150 мм от върха, 
четвърто деление - на 200 мм от върха и пето деление - на 250 мм 
от върха

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1375   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 467 Заглавие: Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник  
тип Луер, СН 6, с външен диаметър 2,0 мм и дължина 500мм, глух канал, брой отвори - 2,  
маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ деление - 100 мм от върха, трето  
деление - 150 мм от върха, четвърто деление - на 200 мм от върха и пето деление - на 250  
мм от върха

1) Кратко описание
Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер, СН 6, 
с външен диаметър 2,0 мм и дължина 500мм, глух канал, брой 
отвори - 2, маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ 
деление - 100 мм от върха, трето деление - 150 мм от върха, 
четвърто деление - на 200 мм от върха и пето деление - на 250 мм 
от върха

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
550   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 468 Заглавие: Сонда назодуоденална, номера 6, 8 и 10, L 700, с  
РКН, 6 отвора, луер

1) Кратко описание
Сонда назодуоденална, номера 6, 8 и 10, L 700, с РКН, 6 отвора, 
луер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 347
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3) Количество или обем
5 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 469 Заглавие: Спекталета

1) Кратко описание
Спекталета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 348
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 470 Заглавие: Спинална игла  за анестезия, с връх Quincke, G18x3  
(1,30 х 88 мм)

1) Кратко описание
Спинална игла  за анестезия, с връх Quincke, G18x3 (1,30 х 88 
мм)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
405   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 471 Заглавие: Спирален удължител за спринцовкова помпа 150 см,  
от полиуретан (PUR) устойчев на цитостатици и агресивни медикаменти, съвместим с  
перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 2,0 мм, външен обем 3,2 мм, luer lock винтови  
връзки

1) Кратко описание
Спирален удължител за спринцовкова помпа 150 см, от полиуретан 
(PUR) устойчев на цитостатици и агресивни медикаменти, съвместим 
с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 2,0 мм, външен обем 3,2 
мм, luer lock винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8875   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 472 Заглавие: Спирт, 70 градуса

1) Кратко описание
Спирт, 70 градуса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
77083.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 473 Заглавие: Спирт, 95 градуса

1) Кратко описание
Спирт, 95 градуса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
8 300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
37211.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 474 Заглавие: Спрей за моторни системи, 300 мл, да не съдържа  
хлорофлуоровъглеводород

1) Кратко описание
Спрей за моторни системи, 300 мл, да не съдържа 
хлорофлуоровъглеводород

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 475 Заглавие: Спринцовкa 10 мл

1) Кратко описание
Спринцовкa 10 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
750 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
45000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 476 Заглавие: Спринцовка 200 мл с 152 см (60 инча) удължител за  
ниско налягане, съвместима с инжектори Medrad Vistron CT®, EnVision CT и MCT Plus™

1) Кратко описание
Спринцовка 200 мл с 152 см (60 инча) удължител за ниско 
налягане, съвместима с инжектори Medrad Vistron CT®, EnVision CT 
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и MCT Plus™

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21908.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 477 Заглавие: Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Mark V  
ProVis, 150 мл

1) Кратко описание
Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Mark V ProVis, 150 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
350 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7291.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 478 Заглавие: Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Mark V  
ProVis, 200 мл

1) Кратко описание
Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Mark V ProVis, 200 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
450 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9375   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 479 Заглавие: Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Stellant,  
200 мл

1) Кратко описание
Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Stellant, 200 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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1 100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
50416.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 480 Заглавие: Спринцовка 2 мл

1) Кратко описание
Спринцовка 2 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
750 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
22500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 481 Заглавие: Спринцовка 5 мл

1) Кратко описание
Спринцовка 5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
750 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
29687.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 482 Заглавие: Спринцовкa за хранене, 50 сс, тип "Жанет"

1) Кратко описание
Спринцовкa за хранене, 50 сс, тип "Жанет"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
14 400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5088   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 483 Заглавие: Среда RPMI-1640, HEPES – модифицирана, с 25 mM  
HEPES, без L-глутамин, течна, стерилно филтрувана, подходяща за клетъчно  
култивиране, опаковка от 500 мл

1) Кратко описание
Среда RPMI-1640, HEPES – модифицирана, с 25 mM HEPES, без L-
глутамин, течна, стерилно филтрувана, подходяща за клетъчно 
култивиране, опаковка от 500 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
24 опаковки по 500 мл

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 484 Заглавие: Среда за замразяващ микротом, водоразтворима,  
опаковка между 150 и 200 мл

1) Кратко описание
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Среда за замразяващ микротом, водоразтворима, опаковка между 150 
и 200 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
40 опаковки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1520   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 485 Заглавие: Среда за монтиране на покривни стъкла DPX,  
опаковка от 500 мл

1) Кратко описание
Среда за монтиране на покривни стъкла DPX, опаковка от 500 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
36 опаковки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1350   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
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завършване ________ 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

Обособена позиция №: 486 Заглавие: Стерилен балон за контрапулсатор 7,5 Fr 40 СС,  
вместима дължина 72,3 см, диаметър на балона -15мм, номинална дължина на балона -  
258мм, да не съдържа латекс. Балонът да е с мембрана от дуратан, размер на лумена  
0.030'', размер на водача 0.025" х 145 см, 3 мм, J неръждаема стомана с PTFE покритие,  
лумен с вътрешна обвивка от полиамид

1) Кратко описание
Стерилен балон за контрапулсатор 7,5 Fr 40 СС, вместима дължина 
72,3 см, диаметър на балона -15мм, номинална дължина на балона - 
258мм, да не съдържа латекс. Балонът да е с мембрана от дуратан, 
размер на лумена 0.030'', размер на водача 0.025" х 145 см, 3 
мм, J неръждаема стомана с PTFE покритие, лумен с вътрешна 
обвивка от полиамид

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
70 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
115500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 487 Заглавие: Стерилен вход - лепящи  подложки за асептични  
помещения с размер 60 см х 115 см, пропити с антимикробен препарат, 30 слоя в опаковка

1) Кратко описание
Стерилен вход - лепящи  подложки за асептични помещения с размер 
60 см х 115 см, пропити с антимикробен препарат, 30 слоя в 
опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 опаковки, по 30 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4752   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 488 Заглавие: Стерилен единичен пластмасов сак за вземане на  
кръв

1) Кратко описание
Стерилен единичен пластмасов сак за вземане на кръв. Саковете да 
са предназначени за вземане на кръв в обем 450-500 мл. и да са 
със заоблени ръбове, за да се избегне образуване на преципитати 
и разрушаване на кръвните клетки при обработка. Единичните 
сакове за вземане на кръв да са с кръвоконсервиращ разтвор СРD 
A1. Да са с вграден адаптор /холдер/. Върху етикетите на всеки 
отделен сак да е посочена датата на изтичане на срока на 
годност, както и баркод, който съдържа следните данни: 
Идентификация на производител, Партиден номер, Каталожен номер. 
Пластмасата, от която са изработени саковете да е безцветна и 
прозрачна. Материалите и качеството на производство да отговарят 
на изискванията на GMP и MDD 93/42 EEC. Пунктиращата игла да е с 
добре заточен връх и да има предпазител, който да не позволява 
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неволно убождане и повторно използване, както и клапан за 
предотвратяване на обратно изтичане. Да не е възможно отделянето 
на пунктиращата игла от държача

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
750 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4050   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 489 Заглавие: Стерилен еднократен операционен комплект за  
лапароскопски процедури при пациент в легнала позиция

1) Кратко описание
Стерилен еднократен операционен комплект за лапароскопски 
процедури при пациент в легнала позиция с прибрани крака от 
трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно 
слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с 
конструкция тип "сандвич" (микронишки - топлоиздухани нишки-
микронишки), 55г/кв.м, 7 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, 
усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично 
сгъване 80/145 см, 1 лапароскопски чаршаф, усилен 310/250 см, с 
отвор 28/32 и  прозрачен джоб за инструменти, 4 кърпи; съгласно 
изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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18750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 490 Заглавие: Стерилен еднократен операционен чаршаф с  
размери 150 см х 180 см, двуслоен, абсорбиращ, от нетъкан текстил и полиетилен

1) Кратко описание
Стерилен еднократен операционен чаршаф с размери 150 см х 180 
см, двуслоен, абсорбиращ, от нетъкан текстил и полиетилен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
280 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1050   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 491 Заглавие: Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с  
телескопично сгъване от водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ слой от  
хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); размер 80 см х 145 см, размер на  
абсорбиращата зона 60 см х 145 см

1) Кратко описание
Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично 
сгъване от водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ 
слой от хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); размер 80 
см х 145 см, размер на абсорбиращата зона 60 см х 145 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8598.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 492 Заглавие: Стерилен ЕКГ електрод, с диаметър 30 мм,  
неонатален, с кабел, с накрайник с дължина 1,5 мм

1) Кратко описание
Стерилен ЕКГ електрод, с диаметър 30 мм, неонатален, с кабел, с 
накрайник с дължина 1,5 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 100 опаковки, по 3 броя във всяка
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3010   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 493 Заглавие: Стерилен индивидуален сет за екстракорпорална  
мембранна оксигенация (ЕКМО) за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с  
възможност за биоактивно покритие съвместим с биоконзола тип "БиоМедикус". Сета да  
включва центрофугална помпа тип "Биомедикус" и трансдюсери за измерване на  
работния обем вградени в сета. Сета да е пригоден както за работа съвместно със  
стандартна „ролкова” ЕКК машина в операционен блок при високорискови пациенти,  
така и за поддържаща циркулация при пациенти в реанимация

1) Кратко описание
Стерилен индивидуален сет за екстракорпорална мембранна 
оксигенация (ЕКМО) за продължителна поддръжка на камерите на 
сърцето с възможност за биоактивно покритие съвместим с 
биоконзола тип "БиоМедикус". Сета да включва центрофугална помпа 
тип "Биомедикус" и трансдюсери за измерване на работния обем 
вградени в сета. Сета да е пригоден както за работа съвместно 
със стандартна „ролкова” ЕКК машина в операционен блок при 
високорискови пациенти, така и за поддържаща циркулация при 
пациенти в реанимация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 364



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 494 Заглавие: Стерилен калъф за ехографски трансдюсери, с  
размери: 15 см x 236 см и 13 см x 236 см. Да защитава оборудването, да намалява риска от  
инфекция, да е устойчив на проникване на течности, наличие нa телескопични сгъвки,  
лесен и бърз за нагъване, с включени ластици за улеснено поставяне

1) Кратко описание
Стерилен калъф за ехографски трансдюсери, с размери: 15 см x 236 
см и 13 см x 236 см. Да защитава оборудването, да намалява риска 
от инфекция, да е устойчив на проникване на течности, наличие нa 
телескопични сгъвки, лесен и бърз за нагъване, с включени 
ластици за улеснено поставяне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
720 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 495 Заглавие: Стерилен кардио-васкуларен сет

1) Кратко описание
Стерилен кардио-васкуларен сет, включващ:                                                                                                                      
- 1 бр. подсилено покривало 79x145cм
- 6 бр.  целулозна кърпа 18x25cм
- 3 операционна лента 9x49cм
- 1 бр. покривало за маса 150x190cм
- 1 бр. дефибрилаторна торба 33x38cм
- 2 бр. тръбен държач 2.5x30cм
- 2 бр. покривало за краката 36x28cм
- 2 бр. покривало за краката 36x28cм
- 2 бр. залепваща операционна кърпа75x75cм, трипластова
- 1 бр. разделителен чаршаф с перинеално покривало 200x260cм
- 1 бр. торакално покривало200/300x330cм
- 1 бр. покривало за маса 150x240cм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 900 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
142500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 496 Заглавие: Стерилен конектор с диаметър 7 мм в двата края,  
изработен от полиамид

1) Кратко описание
Стерилен конектор с диаметър 7 мм в двата края, изработен от 
полиамид

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
1 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 497 Заглавие: Стерилен контейнер с обем 15 мл, с капачка на винт

1) Кратко описание
Стерилен контейнер с обем 15 мл, с капачка на винт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
165 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
24750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 498 Заглавие: Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен  
восък и 30% вазелин, на плочки по 2,5 гр

1) Кратко описание
Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен восък и 30% 
вазелин, на плочки по 2,5 гр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12833.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 499 Заглавие: Стерилен нефрологичен сет за покриване,  
включващ: 1) чаршаф за опер. маса, усилен – 140 х 190 см – 1 брой; 2) чаршаф с отвор 15  
х 20 см и торба с филтър и клапа за оттичане 170 х 300 - 1 брой; 3) кърпи 33 х 33см – 2 
броя

1) Кратко описание
Стерилен нефрологичен сет за покриване, включващ: 1) чаршаф за 
опер. маса, усилен – 140 х 190 см – 1 брой; 2) чаршаф с отвор 15 
х 20 см и торба с филтър и клапа за оттичане 170 х 300 - 1 брой; 
3) кърпи 33 х 33см – 2 броя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 500 Заглавие: Стерилен Петцер катетър, изработен от червен  
латекс. Дължина около 35 см. Размери: №38 и №40

1) Кратко описание
Стерилен Петцер катетър, изработен от червен латекс. Дължина 
около 35 см. Размери: №38 и №40

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1777.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 501 Заглавие: Стерилен Петцер катетър, изработени от червен  
латекс. Дължина около 35 см. Размери: от №10 до №36

1) Кратко описание
Стерилен Петцер катетър, изработени от червен латекс. Дължина 
около 35 см. Размери: от №10 до №36

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 502 Заглавие: Стерилен шлаух с аспирационна канюла за  
аспирация в оперативно поле, тип Янкауер, различни размери, с възможност за контрол  
силата на вакуума

1) Кратко описание
Стерилен шлаух с аспирационна канюла за аспирация в оперативно 
поле, тип Янкауер, различни размери, с възможност за контрол 
силата на вакуума

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2100   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 503 Заглавие: Стерилен, найлонов чувал с връзки, с квадратна  
форма, непропусклив за течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 75 см

1) Кратко описание
Стерилен, найлонов чувал с връзки, с квадратна форма, 
непропусклив за течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 75 
см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2775   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 504 Заглавие: Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма,  
непропусклив за течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 140 см.

1) Кратко описание
Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма, непропусклив 
за течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 140 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
33000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 505 Заглавие: Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма,  
непропусклив за течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 75 см.

1) Кратко описание
Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма, непропусклив 
за течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 75 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
7 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
25200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 506 Заглавие: Стерилна аспирационна помпа с метално тяло и  
ергономична ръкохватка с накрайник до 7 мм за минимизиране на тъканната травма и  
дължина до 16 см

1) Кратко описание
Стерилна аспирационна помпа с метално тяло и ергономична 
ръкохватка с накрайник до 7 мм за минимизиране на тъканната 
травма и дължина до 16 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7065   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 507 Заглавие: Стерилна еднократна камерка за измерване на  
инвазивното налягане при ангиографски процедуриСтерилна еднократна камерка за  
измерване на инвазивното налягане при ангиографски процедури

1) Кратко описание
Стерилна еднократна камерка за измерване на инвазивното налягане 
при ангиографски процедури

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
33000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 508 Заглавие: Стерилна затворена система за измерване на урина

1) Кратко описание
Стерилна затворена система за измерване на урина. Мерителна 
камера с 3 отдела, прецизно измерване до 50 мл, общ мерителен 
обем 500 мл, два филтъра - за капковата камера и за мерителя, 
нормално отворена анти-рефлуксна клапа, вградена защита срещу 
препълване, специален изход без латекс за едновременно 
изпразване на всички мерителни камери. Свързващ шлаух със 
странично затварящ плъзгач, влизащ под 45 градуса в мерителя, 
със сменяема колекторна торба с изливно приспособление, 
автоматично затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и 
странично закрепване към мерителя. Закрепване  с еластични ленти 
или вградена окачалка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
32400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 509 Заглавие: Стерилна линия за свързване на резервоара с  
антикоагулантна течност - венозния кардиотомен резервоар и сака с кръвни продукти по  
време на цикъла за автохемотрансфузия с възможност за едновременна аспирация

1) Кратко описание
Стерилна линия за свързване на резервоара с антикоагулантна 
течност - венозния кардиотомен резервоар и сака с кръвни 
продукти по време на цикъла за автохемотрансфузия с възможност 
за едновременна аспирация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
45 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2520   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 510 Заглавие: Стерилна памперсна превръзка-компрес с адхезивен  
кант от 100% полиестерен нетъкан текстил и силно абсорбираща незалепваща.  
Четирислойна подложка с вискозно съдържание и слой от метално сребро с  
антибактериален ефект, без съдържание на латекс, колофон и фталати, 7,2 см х 5 см,  
подложка 4 см х 2,5 см

1) Кратко описание
Стерилна памперсна превръзка-компрес с адхезивен кант от 100% 
полиестерен нетъкан текстил и силно абсорбираща незалепваща. 
Четирислойна подложка с вискозно съдържание и слой от метално 
сребро с антибактериален ефект, без съдържание на латекс, 
колофон и фталати, 7,2 см х 5 см, подложка 4 см х 2,5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 511 Заглавие: Стерилна перфузионна плочка за организиране на  
тръбния сет на операционата маса по време на операция с ЕКК. Плочката да има мин. 5  
гнезда с различни размери: 1/2 диаметър - 1 брой, 3/8 диаметър - 1 брой, 1/4 диаметър - 3  
броя

1) Кратко описание
Стерилна перфузионна плочка за организиране на тръбния сет на 
операционата маса по време на операция с ЕКК. Плочката да има 
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мин. 5 гнезда с различни размери: 1/2 диаметър - 1 брой, 3/8 
диаметър - 1 брой, 1/4 диаметър - 3 броя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 512 Заглавие: Стерилна прозрачна интубационна тръба без балон.  
Изработена от PVC материал.  Рентген позитивна с непрекъснат рентгенов маркер.  
Атравматичен чашковиден връх. За орално или назално приложение. Градуирана. Черна  
линия-маркер за улесняване поставянето.  Да не съдържа латекс. Размери - от 2 мм до 10  
мм на стъпка от 0,5 мм

1) Кратко описание
Стерилна прозрачна интубационна тръба без балон. Изработена от 
PVC материал.  Рентген позитивна с непрекъснат рентгенов маркер. 
Атравматичен чашковиден връх. За орално или назално приложение. 
Градуирана. Черна линия-маркер за улесняване поставянето.  Да не 
съдържа латекс. Размери - от 2 мм до 10 мм на стъпка от 0,5 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
540 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2079   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 513 Заглавие: Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени  
краища от 100% полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка: пропусклив  
мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ, вискозен  
слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати. Размери 35 см х  
10 см, подложка 30,5 см х 5,5 см

1) Кратко описание
Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени краища от 100% 
полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка: пропусклив 
мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и 
абсорбиращ, вискозен слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без 
колофон, латекс и фталати. Размери 35 см х 10 см, подложка 30,5 
см х 5,5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 514 Заглавие: Стерилна сонда "BLAKEMORE"  - гумен трипътен  
катетър, 120 см, СН 15-21

1) Кратко описание
Стерилна сонда "BLAKEMORE"  - гумен трипътен катетър, 120 см, СН 
15-21

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 515 Заглавие: Стерилна трикомпонентна спринцовка, 1 мл,  с  
отделяема игла, 29 G x 1/2 (0.33 x 12), 100 деления

1) Кратко описание
Стерилна трикомпонентна спринцовка, 1 мл,  с отделяема игла, 29 
G x 1/2 (0.33 x 12), 100 деления

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8760   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 516 Заглавие: Стерилни остриета за микрохирургия от въглеродна  
стомана със заоблен връх

1) Кратко описание
Стерилни остриета за микрохирургия от въглеродна стомана със 
заоблен връх

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
900 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17010   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 517 Заглавие: Стерилни остриета за скалпели, различни размери,  
по 100 броя в кутия

1) Кратко описание
Стерилни остриета за скалпели, различни размери, по 100 броя в 
кутия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
750 кутии, по 100 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6562.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 518 Заглавие: Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок  
индекс на изпарение, за покриване на оперативното поле, 15 см x 28 см

1) Кратко описание
Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок индекс на изпарение, 
за покриване на оперативното поле, 15 см x 28 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 519 Заглавие: Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок  
индекс на изпарение, за покриване на оперативното поле, 45 см x 28 см

1) Кратко описание
Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок индекс на изпарение, 
за покриване на оперативното поле, 45 см x 28 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 520 Заглавие: Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок  
индекс на изпарение, за покриване на оперативното поле, 45 см x 55 см

1) Кратко описание
Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок индекс на изпарение, 
за покриване на оперативното поле, 45 см x 55 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
900 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 521 Заглавие: Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок  
индекс на изпарение, за покриване на оперативното поле, 56 см x 84 см

1) Кратко описание
Стерилно, прозрачно, дишащо фолио, с висок индекс на изпарение, 
за покриване на оперативното поле, 56 см x 84 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
250 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5416.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 522 Заглавие: Стилет за интубиране за ендотрахеални тръби с  
размер от 2,5 до 4,5 мм, за еднократна употреба, външен размер 2,2 мм, дължина 225 мм,  
от полиетилен и гъвкав алуминий за по-лесно адаптиране

1) Кратко описание
Стилет за интубиране за ендотрахеални тръби с размер от 2,5 до 
4,5 мм, за еднократна употреба, външен размер 2,2 мм, дължина 
225 мм, от полиетилен и гъвкав алуминий за по-лесно адаптиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
330   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 523 Заглавие: Структуриращ балонен троакар с кръгъл балон за  
дисекция, втори балон за фиксация и гъба за фиксация към коремната стена и хемостаза.  
Троакарен комплект за създаване на пространство, състоящ се от канюла и троакарно  
острие (мандрен). Мандренът да разполага с дистален овален балон, с възможност за  
инсуфлиране и изпускане на газ. Комплектът да разполага с минимум три винтила за газ.  
Единият винтил да е двупътен за инсуфлация и извеждане на СО2. Комплектът да  
съдържа лубрикант и спринцовка. Без нужда от употреба на вакуум при изпускане на  
балона

1) Кратко описание
Структуриращ балонен троакар с кръгъл балон за дисекция, втори 
балон за фиксация и гъба за фиксация към коремната стена и 
хемостаза. Троакарен комплект за създаване на пространство, 
състоящ се от канюла и троакарно острие (мандрен). Мандренът да 
разполага с дистален овален балон, с възможност за инсуфлиране и 
изпускане на газ. Комплектът да разполага с минимум три винтила 
за газ. Единият винтил да е двупътен за инсуфлация и извеждане 
на СО2. Комплектът да съдържа лубрикант и спринцовка. Без нужда 
от употреба на вакуум при изпускане на балона

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 524 Заглавие: Съдови канюли с  прозрачно  ренгенопозитивно  
тяло с/без еднопосочна клапа и атравматичен наконечник тип female и атравматичен  
накрайник до 3 мм

1) Кратко описание
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Съдови канюли с  прозрачно  ренгенопозитивно тяло с/без 
еднопосочна клапа и атравматичен наконечник тип female и 
атравматичен накрайник до 3 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2116.80   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 525 Заглавие: Сърдечен позиционер, вакуумен, нископрофилен с  
възможност за приложение на сърдечния връх или на латералната стена /универсален/,  
тип камбана

1) Кратко описание
Сърдечен позиционер, вакуумен, нископрофилен с възможност за 
приложение на сърдечния връх или на латералната 
стена /универсален/, тип камбана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
60000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 526 Заглавие: Сърдечен стабилизатор, с възможности за  
стандартна, миниинванзивна и изцяло торакоскопска техника. Вакумен, нископрофилен с  
ротация до 360 градуса и стабилизиране на всички зони на сърцето, с четири вендузи

1) Кратко описание
Сърдечен стабилизатор, с възможности за стандартна, 
миниинванзивна и изцяло торакоскопска техника. Вакумен, 
нископрофилен с ротация до 360 градуса и стабилизиране на всички 
зони на сърцето, с четири вендузи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
120000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 527 Заглавие: Тапа за прекъсване на инфузия за периферен или  
централен венозен катетър, с инжекционна мембрана. Да не съдържа латекс

1) Кратко описание
Тапа за прекъсване на инфузия за периферен или централен венозен 
катетър, с инжекционна мембрана. Да не съдържа латекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
70.83   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 528 Заглавие: Тапи за епруветки от полипропилен с диаметър 16  
мм и височина 100 мм, с вместимост 10 мл, автоклавируеми

1) Кратко описание
Тапи за епруветки от полипропилен с диаметър 16 мм и височина 
100 мм, с вместимост 10 мл, автоклавируеми

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2325   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 529 Заглавие: Тапи за ПВК и трипътни кранчета, стерилни, тип  
luer lock

1) Кратко описание
Тапи за ПВК и трипътни кранчета, стерилни, тип luer lock

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
516.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 530 Заглавие: Титаниев порт сет за периферно поставяне.  
Съдържание на сета: титанив мини порт с размери: височина 7,2 мм и диаметър 19 мм,  
силоконов катетър с размери: 5Fr, 22G игла за порт, 21G игла за достъп, обтуратор 78 см,  
нитинолов водач 50 см, Peel-Away дезиле с диаметър 5,5Fr. Тегло 5грама и обем 0,15мл.  
Разстояние между слотовете - 6,6 мм

1) Кратко описание
Титаниев порт сет за периферно поставяне. Съдържание на сета: 
титанив мини порт с размери: височина 7,2 мм и диаметър 19 мм, 
силоконов катетър с размери: 5Fr, 22G игла за порт, 21G игла за 
достъп, обтуратор 78 см, нитинолов водач 50 см, Peel-Away дезиле 
с диаметър 5,5Fr. Тегло 5грама и обем 0,15мл. Разстояние между 
слотовете - 6,6 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
42000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 531 Заглавие: Титаниев клипс, размер micro,  с "chevron" форма на  
върха, за максимален контакт между апликатора и клипса

1) Кратко описание
Титаниев клипс, размер micro,  с "chevron" форма на върха, за 
максимален контакт между апликатора и клипса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
55 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
80666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 532 Заглавие: Титаниев клипс, размер medium,  с "chevron" форма  
на върха, за максимален контакт между апликатора и клипса

1) Кратко описание
Титаниев клипс, размер medium,  с "chevron" форма на върха, за 
максимален контакт между апликатора и клипса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
40 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
33333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 533 Заглавие: Титаниев клипс, размер small,  с "chevron" форма на  
върха, за максимален контакт между апликатора и клипса

1) Кратко описание
Титаниев клипс, размер small,  с "chevron" форма на върха, за 
максимален контакт между апликатора и клипса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
95833.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 534 Заглавие: Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен  
профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 10,7 мм  
височина, 11 мм ширина

1) Кратко описание
Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 10,7 мм 
височина, 11 мм ширина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 000 магазина, по 6 клипса във секи

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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19166.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 535 Заглавие: Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен  
профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 10,7 мм  
височина, 11 мм ширина

1) Кратко описание
Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 10,7 мм 
височина, 11 мм ширина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 магазина, по 6 клипса във всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1725   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 536 Заглавие: Титаниеви лигатурни клипси, малки - диамантен  
профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 3,1 мм височина,  
4 мм ширина

1) Кратко описание
Титаниеви лигатурни клипси, малки - диамантен профил, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 3,1 мм 
височина, 4 мм ширина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 440 магазина, по 6 клипса във всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13872   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 537 Заглавие: Титаниеви лигатурни клипси, средни, с диамантен  
профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, височина - 4,9  
мм, ширина - 6,2 мм

1) Кратко описание
Титаниеви лигатурни клипси, средни, с диамантен профил, 
затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 
височина - 4,9 мм, ширина - 6,2 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 440 магазина, по 6 клипса във всеки
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 538 Заглавие: Торакален катетър, гладко обработен

1) Кратко описание
Торакален катетър, гладко обработен, PVC, устойчив на огъване, 
конусна тапа за улесняване на поставянето с място за захващане с 
форцепс, рентген контрастна линия по цялата дължина, големи, 
гладко обработени отвори, маркировки по дължината през 2 см и 
нанесен размер на катетъра,   в двойна опаковка, в комплект с 
конектор, съответстващ на размера на катетъра: 10F - 2 отвора, 
дължина  200 мм, 12F  - 2 отвора дължина 230 мм, 16F -  4 
отвора, дължина 450 мм, 20F,  24F, 28F, 32F, 36F: 6 отвора - 450 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 539 Заглавие: Торбичка за спесимен за ендоскопска хирургия, с  
диаметър 15 мм

1) Кратко описание
Торбичка за спесимен за ендоскопска хирургия, с диаметър 15 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
51750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 540 Заглавие: Транскатетърна биологична клапа от телешки  
перикард, балон разгъваща се, със система за имплантиране. Доставящaтa системa да дава  
възможност за трансфеморално, трансапикално или трансаортно  имплантиране. CE  
одобрение за имплантиране тип „клапа в клапа” на митрална позиция. Размери - 20, 23, 26  
и 29 мм

1) Кратко описание
Транскатетърна биологична клапа от телешки перикард, балон 
разгъваща се, със система за имплантиране. Доставящaтa системa 
да дава възможност за трансфеморално, трансапикално или 
трансаортно  имплантиране. CE одобрение за имплантиране тип 
„клапа в клапа” на митрална позиция. Размери - 20, 23, 26 и 29 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 396
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3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
416666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 541 Заглавие: Транскатетърна, аортна, саморазгъваща се клапна  
протеза от свински перикард, с антиминерализационна обработка - последно поколение,  
монтирана на нитинолова рамка, в комплект с доставяща система, позволяваща частично  
или напълно повторно захващане на биопротезата след частично разгъване и система за  
зареждане. Достъпи: директен достъп през възходящата аорта, през артериите на аортната  
дъга и трансфеморален достъп. Размери на клапната протеза - 23, 26, 29 и 31 мм

1) Кратко описание
Транскатетърна, аортна, саморазгъваща се клапна протеза от 
свински перикард, с антиминерализационна обработка - последно 
поколение, монтирана на нитинолова рамка, в комплект с доставяща 
система, позволяваща частично или напълно повторно захващане на 
биопротезата след частично разгъване и система за зареждане. 
Достъпи: директен достъп през възходящата аорта, през артериите 
на аортната дъга и трансфеморален достъп. Размери на клапната 
протеза - 23, 26, 29 и 31 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
833333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 542 Заглавие: Трансфузионна система за сакове с едностепенен  
филтър (200µm и 22 / 10 cm2). Прозрачна капкова камера, ретрограден капкообразувател,  
специално острие инкорпорирано в капковата камера, винтов luer lock накрайник,  
дължина 150 см

1) Кратко описание
Трансфузионна система за сакове с едностепенен филтър (200µm и 
22 / 10 cm2). Прозрачна капкова камера, ретрограден 
капкообразувател, специално острие инкорпорирано в капковата 
камера, винтов luer lock накрайник, дължина 150 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 543 Заглавие: Трахеостомна канюла без балон, от силиконизиран  
поливинил хлорид, 6; 7; 7,5; 8, 8,5, 9 и 10 мм, без фенестриране, комплект с 2 броя  
вътрешни тръбички, четка за почистване и мека лента за фиксиране

1) Кратко описание
Трахеостомна канюла без балон, от силиконизиран поливинил 
хлорид, 6; 7; 7,5; 8, 8,5, 9 и 10 мм, без фенестриране, комплект 
с 2 броя вътрешни тръбички, четка за почистване и мека лента за 
фиксиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 544 Заглавие: Трахеостомна канюла, рентген контрастна, с  
атравматичен профилен балон с ниско налягане и голям обем, с мек фланец и обтуратор с  
объл връх и фиксация, с маркировка за размера на канюлата върху контролния балон,  
ъгъл 105°, без фенестрация, номер  6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм

1) Кратко описание
Трахеостомна канюла, рентген контрастна, с атравматичен профилен 
балон с ниско налягане и голям обем, с мек фланец и обтуратор с 
объл връх и фиксация, с маркировка за размера на канюлата върху 
контролния балон, ъгъл 105°, без фенестрация, номер  6; 7; 7,5; 
8; 8,5; 9 и 10 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8640   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 545 Заглавие: Три кранчета на обща плочка с различни цветове,  
налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен  
корпус, устойчивост на агресивни медикаменти

1) Кратко описание
Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 
bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, 
прозрачен корпус, устойчивост на агресивни медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
33000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 546 Заглавие: Тризон, опаковка от 1 литър

1) Кратко описание
Тризон, опаковка от 1 литър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
180   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 547 Заглавие: Трико за гипс, 100 % памук, 12 см х 25 м

1) Кратко описание
Трико за гипс, 100 % памук, 12 см х 25 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
480   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 548 Заглавие: Трико за гипс, 100 % памук, 20 см х 25 м

1) Кратко описание
Трико за гипс, 100 % памук, 20 см х 25 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1620   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 549 Заглавие: Трикомпонентна аортна и митрална биопротезна  
сърдечна клапа

1) Кратко описание
Трикомпонентна аортна и митрална биопротезна сърдечна клапа, 
произведена от свинска септалната мускулна преграда. Да бъде 
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обвита с волска перикардиална обвивка, която да бъде прикрепена 
директно към изходния край на клапата и защитава платната при 
отваряне и затваряне. Перикардиалната обвивка и свинските клапни 
платна да са консервирани и кръстосано свързани в разтвор на 
глутаралдехид.
Тъканта да е фиксирана върху покрит с полиестер гъвкав ацетален 
кополимерен стент. Стентът да бъде с ниско профилен дизайн с 
форма на раковина, позволяваща супраануларно поставяне на маншет 
за шев и интраануларно поставяне на вливащия край на клапата. 
Височината на имплантируемите елементи да бъде 9-11 мм, в 
зависимост от вида и диаметъра на клапата. Да съдържа маркер в 
маншета за радиологична визуализация. Клапата да е обработена по 
Linx антикалцификационна технология. Размери: аортни - 19, 21, 
23, 25, 27, 29 мм; митрални - 25, 27, 29, 31, 33 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
45 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
135000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 550 Заглавие: Трикомпонентна спринцовка, luer lock, без игла.  
Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен  
цилиндър. Неизтриваща се градуировка, обем - 20 мл, съвместима с Перфузор Space на  
B.Braun

1) Кратко описание
Трикомпонентна спринцовка, luer lock, без игла. Материал –
полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, 
прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка, обем - 20 мл, 
съвместима с Перфузор Space на B.Braun

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 403



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
4 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 551 Заглавие: Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок  
връх. Обем 10 мл. Цилиндър и бутало от полипропилен. Стопер от еластомер, не  
съдържащ латекс. Лубрикант: силиконово олио (<0.25µg/мм2). Неизтриваща се черна  
градуировка през 0,2 мл

1) Кратко описание
Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок връх. Обем 10 
мл. Цилиндър и бутало от полипропилен. Стопер от еластомер, не 
съдържащ латекс. Лубрикант: силиконово олио (<0.25µg/мм2). 
Неизтриваща се черна градуировка през 0,2 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1150   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 552 Заглавие: Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок  
връх. Обем 20 мл. Цилиндър и бутало от полипропилен. Стопер от еластомер, не  
съдържащ латекс. Лубрикант: силиконово олио (<0.25µg/мм2). Неизтриваща се черна  
градуировка през 1 мл

1) Кратко описание
Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок връх. Обем 20 
мл. Цилиндър и бутало от полипропилен. Стопер от еластомер, не 
съдържащ латекс. Лубрикант: силиконово олио (<0.25µg/мм2). 
Неизтриваща се черна градуировка през 1 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2550   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 553 Заглавие: Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок  
връх. Обем 5 мл. Цилиндър и бутало от полипропилен. Стопер от еластомер, не съдържащ  
латекс. Лубрикант: силиконово олио (<0.25µg/мм2). Неизтриваща се черна градуировка  
през 0,2 мл

1) Кратко описание
Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок връх. Обем 5 мл. 
Цилиндър и бутало от полипропилен. Стопер от еластомер, не 
съдържащ латекс. Лубрикант: силиконово олио (<0.25µg/мм2). 
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Неизтриваща се черна градуировка през 0,2 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 554 Заглавие: Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна  
сърдечна ресинхронизация с честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези,  
3 вградени електрода за субкутанна електрокардиограма

1) Кратко описание
Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна 
ресинхронизация с честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида 
AV хистерези, 3 вградени електрода за субкутанна 
електрокардиограма. Автоматична проверка на прага на захващане в 
предсърдие, лява камера и дясна камера, отговори при предсърдна 
тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ изследване, записи 
на 2000 епизода за двете камери. Защита срещу пейсмейкър 
медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 години при 
номинални параметри, рефрактерни периоди в отговор на честотата, 
които се настройват автоматично в съответствие с подаваната 
честота. Да поддържа бивентрикуларна стимулация при наличието на 
камерен сензинг. Алгоритъм, който да поддържа регулярността на 
камерните интервали по време на AT/AF епизоди. Алгоритъм, който 
да осигурява пейсиране при симптоматични пациенти със 
сигнификантни спадове на сърдечната честота. Функцията да следи 
промените в импеданса на гръдният кош, въз основа на 
съдържанието на течност в белият дроб на пациента в продължение 
на 14 месеца. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. Да 
показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, 
камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, 
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средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента, 
честотна променливост. Възможност за съхранение на 
електрокардиограми до 14,5 мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
90000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 555 Заглавие: Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна  
сърдечна ресинхронизация с три електрода (епикарден левокамерен)

1) Кратко описание
Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна 
ресинхронизация с три електрода (епикарден левокамерен). С 
възможност за честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV 
хистерези, 3 вградени електрода за субкутанна 
електрокардиограма. Автоматична проверка на прага на захващане в 
предсърдие, лява камера и дясна камера, отговори при предсърдна 
тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ изследване, записи 
на 2000 епизода за двете камери. Защита срещу пейсмейкър 
медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 години при 
номинални параметри, рефрактерни периоди в отговор на честотата, 
които се настройват автоматично в съответствие с подаваната 
честота. Да поддържа бивентрикуларна стимулация при наличието на 
камерен сензинг. Алгоритъм, който да поддържа регулярността на 
камерните интервали по време на AT/AF епизоди. Алгоритъм, който 
да осигурява пейсиране при симптоматични пациенти със 
сигнификантни спадове на сърдечната честота. Функцията да следи 
промените в импеданса на гръдният кош, въз основа на 
съдържанието на течност в белият дроб на пациента в продължение 
на 14 месеца. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. Да 
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показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, 
камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, 
средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента, 
честотна променливост. Възможност за съхранение на 
електрокардиограми до 14,5 мин. Към пейсмейкъра да бъдат 
включени: 1) Предсърден  биполярен електрод: прав/J-форма, с  
акт./пасивна фиксация, от силикон или комбинация от силикон и 
полиуретан, стероид излъчващ, диаметър 4/5,3Fr; 2) Камерен 
биполярен електрод с акт./пасивна  фиксация, от силикон или 
комбинация от силикон и полиуретан, стероид  излъчващ, диаметър 
4/5,3Fr; 3) Биполярен епикарден електрод, излъчващ стероид. 
Силиконово покритие на тялото. Дължина от 25 до 110 см + 
интродюсер 7/8/9 Fr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 556 Заглавие: Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна  
сърдечна ресинхронизация с три електрода

1) Кратко описание
Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна 
ресинхронизация с три електрода. С възможност за честотна 
адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени 
електрода за субкутанна електрокардиограма. Автоматична проверка 
на прага на захващане в предсърдие, лява камера и дясна камера, 
отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за 
ЕФИ изследване, записи на 2000 епизода за двете камери. Защита 
срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 
години при номинални параметри, рефрактерни периоди в отговор на 
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честотата, които се настройват автоматично в съответствие с 
подаваната честота. Да поддържа бивентрикуларна стимулация при 
наличието на камерен сензинг. Алгоритъм, който да поддържа 
регулярността на камерните интервали по време на AT/AF епизоди. 
Алгоритъм, който да осигурява пейсиране при симптоматични 
пациенти със сигнификантни спадове на сърдечната честота. 
Функцията да следи промените в импеданса на гръдният кош, въз 
основа на съдържанието на течност в белият дроб на пациента в 
продължение на 14 месеца. Хемодинамична оптимизация на AV 
интервали. Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: 
AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент 
ежедневно пейсиране, средна камерна честота (нощна и дневна), 
активност на пациента, честотна променливост. Възможност за 
съхранение на електрокардиограми до 14,5 мин. Към пейсмейкъра да 
бъдат включени: 1) Предсърден  биполярен  електрод: прав/J-
форма, с акт./пасивна фиксация, от силикон или  комбинация от 
силикон и полиуретан, стероид излъчващ,  диаметър 5,3Fr; 2) 
Камерен биполярен  електрод с акт./пасивна фиксация, от силикон 
или комбинация от силикон и  полиуретан, стероид излъчващ;  
диаметър 4/5,3Fr; 3) Биполярен електрод за лява камера с 
пасивна /активна фикс., с/без предварително зададена форма, 
стероид излъчващ, диаметър - 4/5,3 Fr; 4) Комплект от два 
интродюсера за коронарен синус, с различни кривки. Дължини от 
45, 50 и 57,5см. Хидрофилна обвивка. В комплект с хемостатичен 
клапан и ножче за рязане на катетрите + балонен катетър за 
венография на коронарен синус, 5-7Fr, мин. дължина 110см.+ 
интродюсер 7/8/9 Fr 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
150000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 557 Заглавие: Трилуменен балон-екстрактор. Диаметър на водача -  
0.035". Дължина на катетъра - 200см/7Fr. Варианти за раздуване на балона - 8,5, 12 и 15  
мм. Варианти за впръскване на вещество - под и над балон

1) Кратко описание
Трилуменен балон-екстрактор. Диаметър на водача - 0.035". 
Дължина на катетъра - 200см/7Fr. Варианти за раздуване на балона 
- 8,5, 12 и 15 мм. Варианти за впръскване на вещество - под и 
над балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1680   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 558 Заглавие: Трилуменен катетър от полиуретан, с мек връх,  
непрозрачен, рентген позитивен, с прозрачни външни удължения

1) Кратко описание
Трилуменен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, 
рентген позитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за 
дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност, монтирани 
на изходите на станичните лумени. Диаметър: Trio-стандартен - 
7Fr. Дължина - 20 см, достъп - v. jugularis, v. subclavia. 
Версия - S-стандартна Селдингер канюла, с активен защитен клипс 
против убождане. В набора да са включени: интродюсерна канюла, 
непрегъваем J-водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за 
ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел №11 със защитен 
механизъм против убождане 
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
250 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15625   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 559 Заглавие: Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за  
постоперативна иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип  
Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл,  
22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. Дължина 42 см. Да не съдържа латекс

1) Кратко описание
Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна 
иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: 
тип Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 
мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. 
Дължина 42 см. Да не съдържа латекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
392 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5716.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 560 Заглавие: Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на  
360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, пет кранчета на обща  
плочка с различни цветове, устойчивост на емулсии и агресивни медикаменти

1) Кратко описание
Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и 
аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, пет кранчета на 
обща плочка с различни цветове, устойчивост на емулсии и 
агресивни медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 561 Заглавие: Трипътно кранче с luer lock наконечници за контрол  
на инфузионни вливания, да осигурява налягане до 4 bar

1) Кратко описание
Трипътно кранче с luer lock наконечници за контрол на инфузионни 
вливания, да осигурява налягане до 4 bar

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
40 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 562 Заглавие: Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на  
360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, без удължител,  
различни цветове, устойчиво на  емулсии, цитостатици и агресивни медикаменти

1) Кратко описание
Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и 
аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, без удължител, 
различни цветове, устойчиво на  емулсии, цитостатици и агресивни 
медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 413
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2200   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 563 Заглавие: Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на  
360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, с удължител 100 см,  
различни цветове, устойчиво на агресивни медикаменти

1) Кратко описание
Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и 
аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, с удължител 100 
см, различни цветове, устойчиво на агресивни медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
240 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
492   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 414
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 564 Заглавие: Тристепенен балон с нитинолов катетър за  
езофагеална дилатация. Специална система за бърза дефлация на балона. Гъвкав,  
атравматичен връх за плавен достъп и висока видимост по време на дилатация.  
Фосфорицираща лента с информация за балона в началото на катетъра

1) Кратко описание
Тристепенен балон с нитинолов катетър за езофагеална дилатация. 
Специална система за бърза дефлация на балона. Гъвкав, 
атравматичен връх за плавен достъп и висока видимост по време на 
дилатация. Фосфорицираща лента с информация за балона в началото 
на катетъра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1170   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 565 Заглавие: Троакар без нож, с вграден редуктор, с прозрачно  
острие, с възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 100 мм и  
диаметър 12 мм, с вграден стабилизатор, за еднократна употреба

1) Кратко описание
Троакар без нож, с вграден редуктор, с прозрачно острие, с 
възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 
100 мм и диаметър 12 мм, с вграден стабилизатор, за еднократна 
употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 415
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3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 566 Заглавие: Троакар без нож, с вграден редуктор, с прозрачно  
острие, с възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 150 мм и  
диаметър 12 мм, с вграден стабилизатор, за еднократна употреба

1) Кратко описание
Троакар без нож, с вграден редуктор, с прозрачно острие, с 
възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 
150 мм и диаметър 12 мм, с вграден стабилизатор, за еднократна 
употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 416
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 567 Заглавие: Троакар за еднократна употреба с автоматично  
защитено  острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ  
се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12 мм диаметър, 100 мм канюла

1) Кратко описание
Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено  острие с 
два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, 
отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12 мм 
диаметър, 100 мм канюла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
195000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 568 Заглавие: Троакар за еднократна употреба с автоматично  
защитено линейно острие, с клапа за задържане на газа, 100 мм канюлa  

1) Кратко описание
Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено линейно 
острие, с клапа за задържане на газа, 100 мм канюлa 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 417
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3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
33729   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 569 Заглавие: Тубуси, различни номера

1) Кратко описание
Тубуси, различни номера

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
14 400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
16920   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 418
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 570 Заглавие: Тъкана, полиестерна протеза с вграден аортен синус,  
обработена с изоцианиди, външен велур, двустранна желатинова импрегнация, диаметър  
26, 28, 30, 32 и 34 мм

1) Кратко описание
Тъкана, полиестерна протеза с вграден аортен синус, обработена с 
изоцианиди, външен велур, двустранна желатинова импрегнация, 
диаметър 26, 28, 30, 32 и 34 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17783.08   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 571 Заглавие: Удължител за венозен път със сечение на вътрешния  
лумен 3мм, дължина 140 см, обем за обезвъздушаване 10,6 мл, luer lock винтови връзки

1) Кратко описание
Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, 
дължина 140 см, обем за обезвъздушаване 10,6 мл, luer lock 
винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 419
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3000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 572 Заглавие: Удължител за венозен път със сечение на вътрешния  
лумен 3мм, дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, luer lock винтови връзки

1) Кратко описание
Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, 
дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, luer lock 
винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5 400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5850   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 573 Заглавие: Удължител за перфузия с luer lock винтови връзки,  
дебелина 1,45х2,75 мм, дължина 150 см

1) Кратко описание
Удължител за перфузия с luer lock винтови връзки, дебелина 
1,45х2,75 мм, дължина 150 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
23 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8625   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 574 Заглавие: Удължител за перфузор 150 см, съвместим с  
перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, luer  
lock винтови връзки

1) Кратко описание
Удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, 
вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, luer lock 
винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30000   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 575 Заглавие: Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно  
фотозащитен, 150 см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна  
фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, luer  
lock винтови връзки

1) Кратко описание
Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно фотозащитен, 150 
см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна 
фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за 
обезвъздушаване 2,6 мл, luer lock винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 576 Заглавие: Универсален сет за спешна интубация чрез  
крикотомия по Селдингер. Сетът да включва: водеща игла, катетър интродюсер 9см, с  
вътр. диаметър 5мм; спринцовка, скалпел, водач, дилататор, дихателен катетър;  
обезопасен скалпел № 11, дилататори Трусо, трахеална кука, закривен дилататор, лента

1) Кратко описание
Универсален сет за спешна интубация чрез крикотомия по 
Селдингер. Сетът да включва: водеща игла, катетър интродюсер 
9см, с вътр. диаметър 5мм; спринцовка, скалпел, водач, 
дилататор, дихателен катетър; обезопасен скалпел № 11, 
дилататори Трусо, трахеална кука, закривен дилататор, лента

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1350   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 577 Заглавие: Универсална гравитационна интравенозна система с  
пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, самообезвъздушаваща се и  
филтър за бързо пълнене, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и  
капаче. Капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 180 см

1) Кратко описание
Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова 
игла, за твърди и деформируеми контейнери, самообезвъздушаваща 
се и филтър за бързо пълнене, клапан за подаване на въздух, 
снабден с бактериален филтър и капаче. Капкова камера за 20 
капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 180 см
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
9 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 578 Заглавие: Униполярен епикарден електрод с активна  
фиксация, силиконова изолация на тялото, с дължини 25, 35 и 53 см

1) Кратко описание
Униполярен епикарден електрод с активна фиксация, силиконова 
изолация на тялото, с дължини 25, 35 и 53 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3060   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 579 Заглавие: Уретерален дренажен стент двоен пигтейл,  
позиционер и хидрофилен водач с платинен връх Roadrunner. Максимален престой в  
организма до 6 месеца.  Дължина - 26 см и диаметър 6Fr/7Fr

1) Кратко описание
Уретерален дренажен стент двоен пигтейл, позиционер и хидрофилен 
водач с платинен връх Roadrunner. Максимален престой в организма 
до 6 месеца.  Дължина - 26 см и диаметър 6Fr/7Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
47500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 580 Заглавие: Уретерален катетър за ретроградна урография, връх  
тип Нелатон/Тиман, отворен/затворен; комплектът да съдържа: стилет, адаптер; размери:  
диаметър от 6 до 14 Fr и дължина 70 см

1) Кратко описание
Уретерален катетър за ретроградна урография, връх тип 
Нелатон/Тиман, отворен/затворен; комплектът да съдържа: стилет, 
адаптер; размери: диаметър от 6 до 14 Fr и дължина 70 см
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
330   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 581 Заглавие: Уретерален туморен стент JJ, материал: тяло от  
полиуретан с бикарбонатно покритие за минимизиране риска от инфекции и   
инкрустации, опашки от мек алифатен полиуретан, напълно атравматични; маркировка за  
точно позициониране; напълно рентген позитивен; с дренажни отвори само по опашките,  
отворен връх; размери 6, 7 и 8 Fr и дължина 22, 24, 26, 28 или 30 см; водач - прав с  
хидрофилно покритие, дължина 125 см

1) Кратко описание
Уретерален туморен стент JJ, материал: тяло от полиуретан с 
бикарбонатно покритие за минимизиране риска от инфекции и  
инкрустации, опашки от мек алифатен полиуретан, напълно 
атравматични; маркировка за точно позициониране; напълно рентген 
позитивен; с дренажни отвори само по опашките, отворен връх; 
размери 6, 7 и 8 Fr и дължина 22, 24, 26, 28 или 30 см; водач - 
прав с хидрофилно покритие, дължина 125 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 582 Заглавие: Уретерален хидрофилен дилататор, 22, 24 и 26 Fr

1) Кратко описание
Уретерален хидрофилен дилататор, 22, 24 и 26 Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
250 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 583 Заглавие: Уретрален фолиев катетър с 30 мл. балон,  различни  
размери

1) Кратко описание
Уретрален фолиев катетър с 30 мл. балон,  различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
27 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17685   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 584 Заглавие: Уринаторна торба, стерилна, вместимост  1,5 л., с  
шлаух 1,5 м

1) Кратко описание
Уринаторна торба, стерилна, вместимост  1,5 л., с шлаух 1,5 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
660   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 585 Заглавие: Урологичен нелатон катетър, различни номера

1) Кратко описание
Урологичен нелатон катетър, различни номера

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10416.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 586 Заглавие: Устройство за визуализиране и почистване на  
хирургическото поле за подобряване на видимостта при операции на коронарните  
артерии без/с ЕКК. Използване на неконтрастни средства - физиологичен разтвор и  
стерилен въздух с разпръскащо налягане не-повече от 150мм Hg, ергономична дръжка и  
атравматичен  силиконов накрайник
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1) Кратко описание
Устройство за визуализиране и почистване на хирургическото поле 
за подобряване на видимостта при операции на коронарните артерии 
без/с ЕКК. Използване на неконтрастни средства - физиологичен 
разтвор и стерилен въздух с разпръскащо налягане не-повече от 
150мм Hg, ергономична дръжка и атравматичен  силиконов накрайник

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 587 Заглавие: Уростомна торбичка, изградена от самозалепващ се  
диск, съставена от натрий-карбоксиметилцелулоза и желатин. Бежова или прозрачна, със  
стартов отвор от 13 мм, достигащ до 25 мм, 30 мм, 40 мм

1) Кратко описание
Уростомна торбичка, изградена от самозалепващ се диск, съставена 
от натрий-карбоксиметилцелулоза и желатин. Бежова или прозрачна, 
със стартов отвор от 13 мм, достигащ до 25 мм, 30 мм, 40 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1031.25   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 430



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 588 Заглавие: Феморална артериална канюла с дълъг прав връх,  
реинфорсирана, с 3/8 женски Luer-lock конектор за обезвъздушаване в позиция "надолу".  
Размери: външен диаметър на канюлата 22Fr (7,5 мм), дължина 22 см

1) Кратко описание
Феморална артериална канюла с дълъг прав връх, реинфорсирана, с 
3/8 женски Luer-lock конектор за обезвъздушаване в позиция 
"надолу". Размери: външен диаметър на канюлата 22Fr (7,5 мм), 
дължина 22 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 589 Заглавие: Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен  
концентрат. Материал на корпуса -  поликарбонат (твърди филтри). Материал на  
филтърната мембрана - полиестер.

1) Кратко описание
Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат. Материал 
на корпуса -  поликарбонат (твърди филтри). Материал на 
филтърната мембрана - полиестер.
Обем, задържан от филтъра - до 18 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17964   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 590 Заглавие: Филтър за обезлевкоцитяване на тромбоцитен  
концентрат. Материал на корпуса - поликарбонат (твърди филтри). Материал на  
филтърната мембрана - полиестер. Обем, задържан от филтъра - до 7 мл

1) Кратко описание
Филтър за обезлевкоцитяване на тромбоцитен концентрат. Материал 
на корпуса - поликарбонат (твърди филтри). Материал на 
филтърната мембрана - полиестер. Обем, задържан от филтъра - до 
7 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20844   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 591 Заглавие: Филтърна система за извличане на стволови клетки  
от периферна кръв с приложение в съдовата хирургия. Сетът да съдържа: 1) Сак за  
периферна кръв с обем 150 мл; 2) Филтър за извличане на стволовите клетки; 3) Сак за  
отпадъчния продукт след филтрация; 4) Сак за клетъчния концентрат

1) Кратко описание
Филтърна система за извличане на стволови клетки от периферна 
кръв с приложение в съдовата хирургия. Сетът да съдържа: 1) Сак 
за периферна кръв с обем 150 мл; 2) Филтър за извличане на 
стволовите клетки; 3) Сак за отпадъчния продукт след филтрация; 
4) Сак за клетъчния концентрат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 592 Заглавие: Филтърно приспособление за аспирация от стъклени  
ампули за избягване аспирирането на стъклени частици - мек аспирационен накрайник с  
дължина 10 см. Наличие на 5µm филтър за частици и luer lock връзка

1) Кратко описание
Филтърно приспособление за аспирация от стъклени ампули за 
избягване аспирирането на стъклени частици - мек аспирационен 
накрайник с дължина 10 см. Наличие на 5µm филтър за частици и 
luer lock връзка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
850   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 593 Заглавие: Флексибилен троакар с катетър. Дължина на  
троакара 280 мм, с конусообразен заоблен атравматичен връх, прилягащ в катетър с  
конусообразно обработен връх, с големи, гладкообработени дренажни отвори, с  
маркировки за дълбочината на въвеждане и вграден конектор, размери 20Fr, 24Fr, 28Fr,  
32Fr и 36Fr

1) Кратко описание
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Флексибилен троакар с катетър. Дължина на троакара 280 мм, с 
конусообразен заоблен атравматичен връх, прилягащ в катетър с 
конусообразно обработен връх, с големи, гладкообработени 
дренажни отвори, с маркировки за дълбочината на въвеждане и 
вграден конектор, размери 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr и 36Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
9 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
247500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 594 Заглавие: Флексор с хидрофилно покритие за уретерален  
достъп. Дължина - 35/45/55см, диаметър - 9,5/12/14Fr.

1) Кратко описание
Флексор с хидрофилно покритие за уретерален достъп. Дължина - 
35/45/55см, диаметър - 9,5/12/14Fr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
32000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
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възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 595 Заглавие: Формалин стабилизиран 37%

1) Кратко описание
Формалин стабилизиран 37%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 туби, по 5 литра всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1666.67   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 596 Заглавие: Хемостазен интродюсер с хемостатична клапа,  
странично рамо, дилататор и водач с дължина 50 см,  диаметър на водача 0.038", дължина  
на интродюсера 12 см, размер - 7Fr

1) Кратко описание
Хемостазен интродюсер с хемостатична клапа, странично рамо, 
дилататор и водач с дължина 50 см,  диаметър на водача 0.038", 
дължина на интродюсера 12 см, размер - 7Fr
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3625   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 597 Заглавие: Хемостатичен клипс за скалп тип "Реней"

1) Кратко описание
Хемостатичен клипс за скалп тип "Реней"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 опаковки, по 25 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
930   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 598 Заглавие: Хемостатични титанови клипси за автоматичен  
клипапликатор - малки-средни, в стерилен контейнер по 8 клипса последния да бъде  
цветно кодиран

1) Кратко описание
Хемостатични титанови клипси за автоматичен клипапликатор - 
малки-средни, в стерилен контейнер по 8 клипса последния да бъде 
цветно кодиран

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
48 магазина, по 12 клипса във всеки

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2133.60   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 599 Заглавие: Хемофилтър сет с мембрана, изработена от  
Polysulfone (PS), активна повърхност на филтъра 1,2м², дебелина на стената 40µm,  
вътрешен диаметър 200µm, конектор 304 х 51мм, отделение за кръв 68мл, отделение за  
филтрат 105мл, макс. трансмембрално налягане 500 mm/Hg (66 kPa), макс. кръвен дебит  
500 мл/мин, максимален дебит на диализата 1000 мл/мин.

1) Кратко описание
Хемофилтър сет с мембрана, изработена от Polysulfone (PS), 
активна повърхност на филтъра 1,2м², дебелина на стената 40µm, 
вътрешен диаметър 200µm, конектор 304 х 51мм, отделение за кръв 
68мл, отделение за филтрат 105мл, макс. трансмембрално налягане 
500 mm/Hg (66 kPa), макс. кръвен дебит 500 мл/мин, максимален 
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дебит на диализата 1000 мл/мин.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13680   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 600 Заглавие: Хидрофилен водач с нитинолова сърцевина. Торг  
контрол за прецизно позициониране и заострен връх за максимална флексабилност.  
Дължина - 150 см и диаметри 0.035/0.038‘‘

1) Кратко описание
Хидрофилен водач с нитинолова сърцевина. Торг контрол за 
прецизно позициониране и заострен връх за максимална 
флексабилност. Дължина - 150 см и диаметри 0.035/0.038‘‘

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 601 Заглавие: Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за  
фиксиране на превръзки, без хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 см,  
въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия, ролка  с размери 15 см x 9,1 м

1) Кратко описание
Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за фиксиране на 
превръзки, без хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 
см, въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия, ролка  с 
размери 15 см x 9,1 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
108 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1183.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 602 Заглавие: Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за  
фиксиране на превръзки, без хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 см,  
въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия, ролка с размери 10,1 см x 9,1 м

1) Кратко описание
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Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за фиксиране на 
превръзки, без хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 
см, въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия, ролка с 
размери 10,1 см x 9,1 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
240 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1676   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 603 Заглавие: Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за  
фиксиране на превръзки, без хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 см,  
въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия, ролка с размери 7,6 см x 9,1 м

1) Кратко описание
Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за фиксиране на 
превръзки, без хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 
см, въздухопропусклива, без латекс, силна адхезия, ролка с 
размери 7,6 см x 9,1 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
108 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
628.20   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 604 Заглавие: Хипоалергичен санпласт от нетъкан текстил, с  
размери 10 см х 10 м

1) Кратко описание
Хипоалергичен санпласт от нетъкан текстил, с размери 10 см х 10 
м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3 600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 605 Заглавие: Хипоалергична самозалепваща лента от меки  
нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки, еластична по  
ширина, с висока въздухо- и влaгопропускливост, с носеща хартия с вълнообразно рязане,  
без латекс, с размери 15 см х 10 м

1) Кратко описание
Хипоалергична самозалепваща лента от меки нетъкани полиестерни 
нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки, еластична по 
ширина, с висока въздухо- и влaгопропускливост, с носеща хартия 
с вълнообразно рязане, без латекс, с размери 15 см х 10 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
220 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1336.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 606 Заглавие: Хирургическа шапка боне, с връзки

1) Кратко описание
Хирургическа шапка боне, с връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7175   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 607 Заглавие: Хистанол (абсолютен алкохол за хистология)

1) Кратко описание
Хистанол (абсолютен алкохол за хистология)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
500 опаковки, по 5 литра всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 608 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за  
катетеризация на v. cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Трилумен  
катетър от полиуретан, Ch 7, 20 см, с мек връх, непрозрачен рентген позитивен, с  
прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за  
безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродюсерна канюла (с Y-
образна игла с възвратен клапан) G 18, 70 мм, непрегъваем J-водач с гъвкав връх 0.89 мм  
x 50 см, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел  
номер 11

1) Кратко описание
Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v. 
cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Трилумен 
катетър от полиуретан, Ch 7, 20 см, с мек връх, непрозрачен 
рентген позитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за 
дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на 
изходите на станичните лумени. V интродюсерна канюла (с Y-
образна игла с възвратен клапан) G 18, 70 мм, непрегъваем J-
водач с гъвкав връх 0.89 мм x 50 см, дилататор, свързващ кабел 
за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
116700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 609 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за  
катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър  
от полиуретан F 7, 20 см, с мек връх

1) Кратко описание
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Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на 
v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен 
катетър от полиуретан F 7, 20 см, с мек връх

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
30720   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 610 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за  
катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър  
от полиуретан, Ch 7, 20 см, с мек връх, непрозрачен рентген позитивен, с прозрачно  
външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност  
монтирани на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла (Селдингер игла)  
G 18, 70 мм, непрегъваем J-водач с гъвкав връх 0.89 мм x 50 см, дилататор, свързващ  
кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11

1) Кратко описание
Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на 
v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен 
катетър от полиуретан, Ch 7, 20 см, с мек връх, непрозрачен 
рентген позитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за 
дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на 
изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла (Селдингер 
игла) G 18, 70 мм, непрегъваем J-водач с гъвкав връх 0.89 мм x 
50 см, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна 
спринцовка 5 мл, скалпел номер 11

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2025   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 611 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за  
продължителна катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер).  
Антибактериален трилумен катетър от полиуретан F 7, 20 см, с мек връх

1) Кратко описание
Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за продължителна 
катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач 
(Селдингер). Антибактериален трилумен катетър от полиуретан F 7, 
20 см, с мек връх

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8556   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 612 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) - Педиатричен  
набор за катетеризация на v subclavia по техниката катетър през катетър. Еднолуменен  
катетър от полиуретан G 20, 32 см, прозрачен, с маркировка за дължината, три вградени  
рентген позитивни ленти по цялата дължина. Защитен полиетиленов ръкав, катетърен  
стопер и заключващо приспособление. Интродюсерна канюла G 18, 40 мм

1) Кратко описание
Централен венозен катетър (ЦВК) - Педиатричен набор за 
катетеризация на v subclavia по техниката катетър през катетър. 
Еднолуменен катетър от полиуретан G 20, 32 см, прозрачен, с 
маркировка за дължината, три вградени рентген позитивни ленти по 
цялата дължина. Защитен полиетиленов ръкав, катетърен стопер и 
заключващо приспособление. Интродюсерна канюла G 18, 40 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 613 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) – педиатричен  
набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер).  
Двулуменен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентген позитивен, с  
прозрачно външно удължение. Маркировка за дължината, фиксаторен клипс, с канюла S -  
G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0,46ммх50 см, катетър - 4Fr/18G, дължина на  
катетъра 8 см, D 22/22, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ,  трикомпонентна спринцовка 5  
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мл , скалпел номер 11

1) Кратко описание
Централен венозен катетър (ЦВК) – педиатричен набор за 
катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач 
(Селдингер). Двулуменен катетър от полиуретан, с мек връх, 
непрозрачен рентген позитивен, с прозрачно външно удължение. 
Маркировка за дължината, фиксаторен клипс, с канюла S - G21, 
дължина на иглата 38мм, водач - 0,46ммх50 см, катетър - 4Fr/18G, 
дължина на катетъра 8 см, D 22/22, дилататор, свързващ кабел за 
ЕКГ,  трикомпонентна спринцовка 5 мл , скалпел номер 11

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3876   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 614 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) – педиатричен  
набор за катетеризация на по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулуменен  
катетър от полиуретан F 5, 13 см, с мек връх, непрозрачен, рентген позитивен, с  
прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за  
безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени. Интродюсерна канюла G 21,  
38 см, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ,   
трикомпонентна спринцовка 5 мл , скалпел номер 11

1) Кратко описание
Централен венозен катетър (ЦВК) – педиатричен набор за 
катетеризация на по техниката катетър върху водач (Селдингер). 
Двулуменен катетър от полиуретан F 5, 13 см, с мек връх, 
непрозрачен, рентген позитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за 
безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени. 
Интродюсерна канюла G 21, 38 см, непрегъваем J-водач с гъвкав 
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ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ,  трикомпонентна 
спринцовка 5 мл , скалпел номер 11

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3456   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 615 Заглавие: Централен венозен катетър (ЦВК) – педиатричен  
набор за катетеризация на по техниката катетър върху водач (Селдингер). Еднолуменен  
катетър от полиуретан 22G, 10 см, с мек връх, непрозраченм рентген позитивен, с  
прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за  
безопасност. Интродюсерна канюла G 21, 38 см, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб,  
дилататор, свързващ кабел за ЕКГ,  трикомпонентна спринцовка 5 мл , трипътно кранче,  
скалпел номер 11

1) Кратко описание
Централен венозен катетър (ЦВК) – педиатричен набор за 
катетеризация на по техниката катетър върху водач (Селдингер). 
Еднолуменен катетър от полиуретан 22G, 10 см, с мек връх, 
непрозраченм рентген позитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за 
безопасност. Интродюсерна канюла G 21, 38 см, непрегъваем J-
водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ,  
трикомпонентна спринцовка 5 мл , трипътно кранче, скалпел номер 
11

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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60 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1998   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 616 Заглавие: Централен венозен катетър сет. Съдържание на сета:  
двулуменен централен венозен катетър изработен от специален био съвместим  
полиуретан. Радиопозитивен с маркировка за правилно позициониране. Наличие на  
геометричен мек връх за атравматичен достъп. Възможност за допълнителен  
инжекционен порт. Размери: диаметър 4.0/5.0/7.0/8.5Fr, дължина 6/10/16/20/30см; водач с  
размери: 0.018/0.025"/0.035'' с мек, флексибилен връх за атравмачен достъп; дилататор с  
размери: 5.0/6.0/8.0/10.0Fr; Права или Y - образна интродюсерна игла с диаметър:  
18/22/16/13G  

1) Кратко описание
Централен венозен катетър сет. Съдържание на сета: двулуменен 
централен венозен катетър изработен от специален био съвместим 
полиуретан. Радиопозитивен с маркировка за правилно 
позициониране. Наличие на геометричен мек връх за атравматичен 
достъп. Възможност за допълнителен инжекционен порт. Размери: 
диаметър 4.0/5.0/7.0/8.5Fr, дължина 6/10/16/20/30см; водач с 
размери: 0.018/0.025"/0.035'' с мек, флексибилен връх за 
атравмачен достъп; дилататор с размери: 5.0/6.0/8.0/10.0Fr; 
Права или Y - образна интродюсерна игла с диаметър: 18/22/16/13G 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 617 Заглавие: Централен венозен катетър сет. Съдържание на сета:  
трилуменен централен венозен катетър изработен от специален био съвместим  
полиуретан. Радиопозитивен с маркировка за правилно позициониране. Наличие на  
геометричен мек връх за атравматичен достъп. Възможност за допълнителен  
инжекционен порт. Размери: диаметър 4.0/5.0/7.0/8.5Fr, дължина 10/16/20/30см; водач с  
размери: 0.035'' с мек, флексибилен връх за атравмачен достъп; дилататор с размери:  
8.0/10.0Fr; Права или Y - образна интродюсерна игла с диаметър: 18/16/14G  

1) Кратко описание
Централен венозен катетър сет. Съдържание на сета: трилуменен 
централен венозен катетър изработен от специален био съвместим 
полиуретан. Радиопозитивен с маркировка за правилно 
позициониране. Наличие на геометричен мек връх за атравматичен 
достъп. Възможност за допълнителен инжекционен порт. Размери: 
диаметър 4.0/5.0/7.0/8.5Fr, дължина 10/16/20/30см; водач с 
размери: 0.035'' с мек, флексибилен връх за атравмачен достъп; 
дилататор с размери: 8.0/10.0Fr; Права или Y - образна 
интродюсерна игла с диаметър: 18/16/14G 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 452



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 618 Заглавие: Шпрей за замразяване “Криошпрей"

1) Кратко описание
Шпрей за замразяване “Криошпрей"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
40 опаковки, по 150 мл всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
560   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 619 Заглавие: Щифт тип ланцета, economy type, 1/2 конусен  
атравматичен връх, стерилен

1) Кратко описание
Щифт тип ланцета, economy type, 1/2 конусен атравматичен връх, 
стерилен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 440 опаковки, по 200 броя всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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8400   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 620 Заглавие: ePTFE  съдови ленти,  за временни или постоянни  
съдови лигатури, 4 мм х 61 мм

1) Кратко описание
ePTFE  съдови ленти,  за временни или постоянни съдови лигатури, 
4 мм х 61 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
72 кутии, по 20 броя във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
34800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 454



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 621 Заглавие: P-синхронизиран, мултипрограмабилен,  
рейтреспонсивен кардиостимулатор VDDR за реимплантация. Автоматично свойство за  
търсене на проводимост; 3 вида хистерези, пълно автоматично замерване на P/R  
вълновата амплитуда по време на режима. Автоматична проверка и програмиране на  
сензирането. Показване до 6 месечни тенденции за ежедневна клинична информация в  
лесен за интерпретиране графичен формат. Автоматично следене и програмиране на  
камерният праг на стимулация. Алгоритъм за погасяване на пейсмейкър медиирана  
тахикардия, наличие на нощен режим, възможност за честотни и AV хистограми,  
телемeтрия, ЕФИ изследвания. Живот на батерията - до 9 години

1) Кратко описание
P-синхронизиран, мултипрограмабилен, рейтреспонсивен 
кардиостимулатор VDDR за реимплантация. Автоматично свойство за 
търсене на проводимост; 3 вида хистерези, пълно автоматично 
замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. 
Автоматична проверка и програмиране на сензирането. Показване до 
6 месечни тенденции за ежедневна клинична информация в лесен за 
интерпретиране графичен формат. Автоматично следене и 
програмиране на камерният праг на стимулация. Алгоритъм за 
погасяване на пейсмейкър медиирана тахикардия, наличие на нощен 
режим, възможност за честотни и AV хистограми, телемeтрия, ЕФИ 
изследвания. Живот на батерията - до 9 години

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
193333.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 455



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 622 Заглавие: Van Gieson trichrome кит

1) Кратко описание
Van Gieson trichrome кит

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
15 опаковки, по 100 теста във всяка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1395   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 623 Заглавие: Y - образен удължител с възвратна капачка (luer  
lock) за инфузионен катетър, за достъп на спринцовки и системи  без игла,  с две клампи  
за прекъсване на инфузията

1) Кратко описание
Y - образен удължител с възвратна капачка (luer lock) за 
инфузионен катетър, за достъп на спринцовки и системи  без игла,  
с две клампи за прекъсване на инфузията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 456
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 624 Заглавие: Резорбируем, плетен конец от полигликолова  
киселина (90%) и лактид (10%), с резорбция 56-70 дни, с покритие от полиглактин и  
калциев стеарат, 75% здравина на 14-и ден  

1) Кратко описание
Резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина (90%) и 
лактид (10%), с резорбция 56-70 дни, с покритие от полиглактин и 
калциев стеарат, 75% здравина на 14-и ден 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
79958.02   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 457



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 625 Заглавие: Конец от естествена плетена коприна от органичен  
протеин фиброин със силиконово покритие

1) Кратко описание
Конец от естествена плетена коприна от органичен протеин фиброин 
със силиконово покритие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
47377.07   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 626 Заглавие: Резорбируем плетен синтетичен конец от  
полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с и без Триклозан  

1) Кратко описание
Резорбируем плетен синтетичен конец от полиглактин 910 с 
покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с и без Триклозан 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
170816.07   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 458
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 627 Заглавие: Бавно резорбируем монофиламентен конец от  
полидиоксанон с и без Триклозан. Срок на резорбция - 6 месеца, 35% здравина на 42 ден

1) Кратко описание
Бавно резорбируем монофиламентен конец от полидиоксанон с и без 
Триклозан. Срок на резорбция - 6 месеца, 35% здравина на 42 ден

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
27264   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 459



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 628 Заглавие: Синтетичен, резорбируем, плетен конец от  
полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетов и  
неоцветен, двойно опакован. Средносрочна резорбция - 65% здравина на 14-ия ден, 40 %  
на 21-ия ден. Пълна резорбция между 60-90 дни

1) Кратко описание
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина 
с покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетов и 
неоцветен, двойно опакован. Средносрочна резорбция - 65% 
здравина на 14-ия ден, 40 % на 21-ия ден. Пълна резорбция между 
60-90 дни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
130984.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 629 Заглавие: Синтетичен, резорбируем, плетен конец от  
полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна  
киселина) и поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна резорбция  
около 90 дни

1) Кратко описание
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина 
с покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна 
киселина) и поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 
дни и пълна резорбция около 90 дни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 460
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3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
118128   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 630 Заглавие: Хирургически игли, произведени от производствена  
никелирана стомана, отговарящи на стандарт  DIN EN ISO 9001:2008

1) Кратко описание
Хирургически игли, произведени от производствена никелирана 
стомана, отговарящи на стандарт  DIN EN ISO 9001:2008

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2982.88   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 631 Заглавие: Хирургически игли, произведени от  
висококачествена стомана тип 1.2833-С 100W 1, отговарящи на стандарт    DIN EN ISO  
9001:2008

1) Кратко описание
Хирургически игли, произведени от висококачествена стомана тип 
1.2833-С 100W 1, отговарящи на стандарт    DIN EN ISO 9001:2008

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3750.70   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 632 Заглавие: Разтвори и консумативи напълно съвместими за  
работа с апарат The Prismaflex® System на производителя Gambro

1) Кратко описание
Разтвори и консумативи напълно съвместими за работа с апарат The 
Prismaflex® System на производителя Gambro

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
489784   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 633 Заглавие: Ендотерапевтични щипки за вземане на биопсичен  
материал при работа с колоноскоп

1) Кратко описание
Ендотерапевтични щипки за вземане на биопсичен материал при 
работа с колоноскоп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8120   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 634 Заглавие: Разтвори за миялна машина за ендоскопи, напълно  
съвместими с дезинфекционна машина Olympus ETD PAA  

1) Кратко описание
Разтвори за миялна машина за ендоскопи, напълно съвместими с 
дезинфекционна машина Olympus ETD PAA 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
38424.24   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 635 Заглавие: Интерфейсни кабели

1) Кратко описание
Интерфейсни кабели

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12192.96   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 636 Заглавие: Контейнери за опасни болнични отпадъци

1) Кратко описание
Контейнери за опасни болнични отпадъци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11772.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 637 Заглавие: Консумативи за вземане на венозна кръв

1) Кратко описание
Консумативи за вземане на венозна кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 25e4dac9-47fa-441e-a4f4-3d7a6fd746db 465
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3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
270876.25   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 638 Заглавие: Реактиви, тестове и консумативи, съвместими с  
апарат Capillarys 2 Flex Piercing, производство на SEBIA

1) Кратко описание
Реактиви, тестове и консумативи, съвместими с апарат Capillarys 
2 Flex Piercing, производство на SEBIA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

Допълнителен/ни обект/и 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
267984.26   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 639 Заглавие: Система компоненти за първично и ревизионно  
тазобедрено ендопротезиране, включваща ревизионни импланти за реконструкция при  
значителни костни дефекти

1) Кратко описание
Система компоненти за първично и ревизионно тазобедрено 
ендопротезиране, включваща ревизионни импланти за реконструкция 
при значителни костни дефекти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
859845   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 640 Заглавие: Превързочен материал, еднократни престилки,  
чаршафи и сетове

1) Кратко описание
Превързочен материал, еднократни престилки, чаршафи и сетове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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688805.83   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 641 Заглавие: Еднократни съшиватели и пълнители

1) Кратко описание
Еднократни съшиватели и пълнители

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
248637.50   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 642 Заглавие: Консумативи, детергенти и тестове, напълно  
съвместими с оборудване, производство на фирма Getinge, за нуждите на централна  
стерилизационна база

1) Кратко описание
Консумативи, детергенти и тестове, напълно съвместими с 
оборудване, производство на фирма Getinge, за нуждите на 
централна стерилизационна база

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
160568.33   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 643 Заглавие: Фолио и консумативи за стерилизация на пара и на  
плазмен стерилизатор

1) Кратко описание
Фолио и консумативи за стерилизация на пара и на плазмен 
стерилизатор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Приложение 1

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
106767.21   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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