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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
Русана Чобанова-юрисконсулт +359 52978312
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302953
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=3421
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - до деловодство 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
г-жа Марина Върбанова +359 52978369
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

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

Публичноправна организация

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

Регионален или местен орган Друг тип: Представляващ лечебно заведение,
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба

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

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

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света
Марина“ ЕАД.
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
II.1.3) Вид на поръчка

Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света
Марина“ ЕАД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя,
за период от 13 месеца. Предметът на обществената поръчка се разделя на
51 обособени позиции - отворени и затворени. Обособените позиции, за
които е задължително да бъдат оферирани всички номенклатурни единици,
които се съдържат в тях, са отбелязани в техническите спецификации
(Приложение 1 от документацията) като затворени. Обособените позиции,
за които не е задължително да бъдат оферирани всички номенклатурни
единици и е допустимо оферирането само на една или няколко от
номенклатурните единици, са отбелязани в техническите спецификации
(Приложение 1 от документацията) като отворени. В раздел II.2 от
обявлението съкращенията „бр.“ да се четат брой, „оп.“ - опаковка.
Предвид ограничението на символите в същия раздел, някои от описанията
на обособените позиции и/или описанията на номенклатурните единици са
съкратени с „...“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 12947828 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антиацидни препарати, лекарства за лечение на пептична язва и
метеоризъм
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
1.1. Nizatidine sol.inj. 100 mg. 4 ml. - 60 000 бр.;
1.2. Famotidine sol.inj. 20 mg. 5 ml. - 60 000 бр.;
1.3. Famotidine tb. 40 mg. x 14 - 240 оп.;
1.4. Ranitidine tb. 150 mg. x 60 - 300 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 216494 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

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

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Инхибитори на протонната помпа
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
2.1. Esomeprazole powd.inf. 40 mg. - 12 000 бр.;
2.2. Esomeprazole tb. 40 mg. x 7 - 1 200 оп.;
2.3.Omeprazole caps. 20 mg. x 30 - 1 000 оп.;
2.4.Omeprazole powd.inf. 40 mg. - 6 000 бр.;
2.5. Lansoprazol caps. 15 mg. x 14 - 1 200 оп.;
2.6. Pantoprazol tb. 40 mg. x 28 - 240 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 84195 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Спазмолитични и антихолинергични средства и препарати, засилващи
перисталтика
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
3.1. Drotaverine sol.inj. 40 mg. 2 ml. - 12 000 бр.;
3.2. Papaverine sol.inj. 20 mg./ml. 1 ml. - 12 000 бр.;
3.3. Meberine tb. 135 mg. x 30 - 100 оп.;
3.4. Meberine tb. 200 mg. x 30 - 100 оп.;
3.5. Atropine sol.inj. 1 mg./ml. 1 ml. - 12 000 бр.;
3.6. Butylscopolamine sol.inj. 20 mg./ml. 2 ml. - 12 000 бр.;
3.7. Butylscopolamine tb. 10 mg. x 20 - 600 оп.;
3.8. Metamizole sodium, Fenpiverine bromide, Pitofenone hydrochloride
sol.inj. 2 ml. - 6 000 бр.;
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3.9. Metoclopramide sol.inj. 5 mg./ml. 2 ml. - 12 000 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49708 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Средства за лечение на жлъчка и черен дроб
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
4.1. Ursodeoxycholic acid caps. 250 mg. x 100 -1 200 оп.;
4.2. Extr. Cynarae dr. x 60 - 600 оп.;
4.3. Essentiale phospholipida, Pyridoxini chloridum, Cyanobalaminum
caps. х 30 - 240 оп.;
4.4. L-Ornithine L-Aspartate conc.inf. 5 g. 10 ml. - 6 000 бр.;
4.5. L-Ornithine L-Aspartate gran. 3 g. x 30 - 600 оп.;
4.6. Sylimarin tb. 90 mg. x 30 - 1 200 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 135130 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Да НеОпции
Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Лаксативни средства
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
5.1. Senna glycosides sol. 75 ml. - 240 бр.;
5.2. Lactulose syr. 65 g./100 ml. 200 ml. - 240 бр.;
5.3.Lactulose syr. 65 g./100 ml. 500 ml. - 120 бр.;
5.4. Macrogol, combinatons powd.oral 64 g. x 4- 240 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3849 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

(с изключение на открити процедури)

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антидиарични средства
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
6.1. Loperamide caps. 2 mg. x 6 - 240 оп.;
6.2. Sulfasalazine tb. 500 mg. x 50 - 600 оп.;
6.3. Sulfasalazine tb. 500 mg. x 100 - 600 оп.;
6.4. Mesalazine supp. 500 mg. x 10 - 60 оп.;
6.5. Mesalazine susp.rect. 4 g. 60 ml. x 7 - 60 оп.;
6.6. Mesalazine tb. 500 mg. x 100 - 600 оп.;
6.7. Saccharomyces boulardii caps. 250 mg. x 10 - 3 600 оп.;
6.8. Lactobacillus rhamnosus 6 mlrd caps. х 10 - 3 600 оп.;
6.9. Racecadotril caps. 100 mg. x 10 - 60 оп.;
6.10. Racecadotril powd. 10 mg. x 16 - 100 оп.;
6.11. Racecadotril powd. 30 mg. x 16 - 100 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54600 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Препарати подобряващи храносмилането, вкл. eнзими
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
7.1. Amylase 18 000IU, Lipase 25 000IU, Protease 1000IU caps. х 20 -
600 оп.;
7.2. Amylase 8000IU, Lipase 10 000IU, Pancreatin 150 mg., Total
proteases 600 IU caps. х 20 - 600 оп.;
7.3. Lipase 10 000IU, Protease 375 IU, Amylase 7 500 IU tb. х 20 - 240
оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7876 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: e7870d66-3184-4ac2-8b30-61e9b13b8e81 11



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антидиабетни лекарствени средства
Обособена позиция №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
8.1. Insulin human, Biosynthetic sol.inj.100 IU/ml. 3 ml. - 1 200 бр.;
8.2. Insulin aspart sol.inj. 100 IU/ml. 3 ml. - 180 бр.;
8.3. Insulin human, recombinant DNA origin, sol.inj. 100 IU/ml. 3 ml. -
600 бр.;
8.4. Insulin human със средно продължително действие и бързо настъпващ
ефект susp.inj. 100 IU/ml. 3 ml. - 600 бр.;
8.5. Isophane insulin susp.inj. 100 IU./ml. 3 ml. - 600 бр.;
8.6. Isophane insulin susp.inj. 100 IU./ml. 3 ml. penf. - 180 бр.;
8.7. Metformin tb. 1000 mg. x 30 - 120 оп.;
8.8. Gliclazidе tb. 30 mg. x 60 - 600 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17752 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Витамини
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
9.1. Benfothiamine, Cyanocobalamin, Pyridoxine caps. х 100 - 60 оп.;
9.2. Thiamine, Pyridoxine, Cyanocobalamine tb. х 30 - 120 оп.;
9.3. Thiamine, Pyridoxine sol.inj. 1 ml.- 2 400 бр.;
9.4. Thiamine, Pyridoxine, Riboflavin, Nicotinamid sol.inj. 2 ml. - 1
200 бр.;
9.5. Ascorbic Acid sol.inj. 2 ml. - 24 000 бр.;
9.6. Ascorbic Acid sol.inj. 5 ml. - 36 000 бр.;
9.7. Pyridoxine sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml. - 4 800 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49179 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: e7870d66-3184-4ac2-8b30-61e9b13b8e81 13



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Минерални добавки
Обособена позиция №: 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
10.1. Calcium gluconate sol.inj. 10 mg./ml. 10 ml. - 36 000 бр.;
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10.2. Magnesium sulphate sol.inj. 201.9 mg./10 ml. - 1 200 бр.;
10.3. Magnesium sulphate sol.inj. 403.80 mg./10 ml. - 4 800 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 69520 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Аминокиселини и деривати
Обособена позиция №: 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
11.1. Ademetionine powd.inj. 500 mg.+solv. - 12 000 бр.;
11.2. Ademetionine tb. 500 mg. x 10 - 2 400 оп.;
11.3. Tioctacid acid sol.inj. 600 mg. 20 ml. - 600 бр.;
11.4. Tioctacid acid sol.inj./inf. 600 mg./50 ml. - 600 бр.;
11.5. Tioctacid acid tb. 600 mg. x 30 - 60 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 114163 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Средства, повлияващи кръвосъсирването и фибринолизата
Обособена позиция №: 12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
12.1. Acenocumarol tb. 4 mg. x 20 - 1200 оп.;
12.2. Nadroparin sol.inj. 9500IU/ml. 0,4 ml. - 20 000 бр.;
12.3. Nadroparin sol.inj. 9500IU/ml. 0,6 ml. - 12 000 бр.;
12.4. Heparin sol.inj. 25000IU/ 5 ml.- 24 000 бр.;
12.5. Enoxaparin sol.inj. 40 mg./0,4 ml. - 20 000 бр.;
12.6. Enoxaparin sol.inj. 60 mg./0,6 ml. - 12 000 бр.;
12.7. Enoxaparin sol.inj. 80 mg./0,8 ml. -  2 400 бр.;
12.8. Bemiparin sodium sol.inj. 2500IU- 2 400 бр.;
12.9. Bemiparin sodium sol.inj. 3500IU- 4 800 бр.;
12.10. Iloprost conc.inf. 20 mcg./ml. 1 ml. - 240 бр.;
12.11. Eptifibatide sol.inf. 0,75 mg./ml. 100 ml.- 200 бр.;
12.12. Eptifibatide sol.inj. 2 mg./ml. 10 ml. - 100 бр.;
12.13. Tirofiban conc.sol.inf. 0,25 mg./ml. 50 ml. - 200 бр.;
12.14. Clopidogrel tb. 75 mg. x 28 - 400 оп.;
12.15. Clopidogrel tb. 300 mg. x 10 -100 оп.;
12.16. Clopidogrel tb. 75 mg./ Acetylsalicilic acid 100 mg. x 28 - 100
оп.;
12.17. Acetylsalycilic acid tb. 100 mg. x 20 - 300 оп.;
12.18. Acetylsalycilic acid tb. 500 mg. x 20 - 600 оп.;
12.19. Alteplase powd.inj. 50 mg. - 200 бр.;
12.20. Reteplase powd.inj. 10U - 200 бр.;
12.21. Dabigatran etexilate tb. 110 mg. x 30 - 120 оп.;
12.22. Dabigatran etexilate tb. 150 mg. x 60 - 60 оп.;
12.23. Dabigatran etexilate tb. 75 mg. x 30 - 10 оп.;
12.24. Fondaparinux sol.inj. 2,5 mg./0,5 ml. - 240 бр.;
12.25. Fondaparinux sol.inj. 7,5 mg./0,6 ml. -120 бр.;
12.26. Rivaroxaban tb. 10 mg. x 5 -120 оп.;
12.27. Rivaroxaban tb. 15 mg. x 28 - 60 оп.;
12.28. Apixaban tb. 2,5 mg. x 60 - 20 оп.;
12.29. Apixaban tb. 5 mg. x 60 - 60 оп.;
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12.30. Phytomenadion sol.inj. 10 mg./ml. 1 ml. - 6 000 бр.;
12.31. Etamsylate sol.inj. 250 mg./2 ml. - 24 000 бр.;
12.32. Saccharated iron oxide sol.inj. 20 mg./ml. 5 ml. - 6 000 бр.;
12.33. Iron(III) hydroxide dextran complex sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml. -
6 000 бр.;
12.34. Iron (III)(as isomaltoside) 100 mg./ml 1 ml. - 100 бр.;
12.35. Iron (III)(as isomaltoside) 100 mg./ml 5 ml. - 100 бр.;
12.36. Ferric oxide polymaltose complex, Folic acid tb. х 30 - 120 оп.;
12.37. Cyanocobalamin sol.inj. 500 mcg. 1 ml. - 3 000 бр.;
12.38. Darbepoetin alfa 20 mcg. - 60 бр.;
12.39. Darbepoetin alfa 40 mcg. - 60 бр.;
12.40. Darbepoetin alfa 60 mcg. - 80 бр.;
12.41. Epoetin alfa sol.inj. 4000IU - 240 бр.;
12.42. Epoietin beta 4000 IU - 240 бр.;
12.43. Epoietin zeta 4000 IU - 240 бр.;
12.44. Epoietin zeta 3000 IU - 240 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 921020 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Албумини
Обособена позиция №: 13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Albumin sol.inf. 200 g./l. 100 ml. - 3 000 бр.;
Albumin sol.inf. 200 g./l. 50 ml. - 2 400 бр.;
Albumin sol.inf. 50 g./l. 250 ml. - 1 200 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 436350 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Инфузионни разтвори
Обособена позиция №: 14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
14.1. Poly(O-2-hydroxyethyl starch, Sodium chloride, Potassium chloride
dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium acetate trihydrate,
Malic acid 500 ml. - 600 бр.;
14.2. Calcium chloride dihydrate 0,134 g., Magnesium chloride
hexahydrate  0,2 g., Sodium chloride 6 g., Potasium chloride 0,4 g.,
Sodium acetate trihydrate 3,7 g., Hydroxyethyl Starch 130/0.42 60 g.
500 ml. - 600 бр.;
14.3. Amino acids sol.inf. 100 g./l. 500 ml. - 12 000 бр.;
14.4. Glycine 6.3g/1000ml, Acetylcysteine 0,8g/1000ml, Acetyltyrosine
0,86g/1000ml, Alanine 8,3g/1000ml, Arginine 8.8g/1000ml, Asparagine
monohydrate 0,55g/1000ml, Aspartic acid 2.5g/1000ml, Glutamic acid
5.7g/1000ml, Histidine 4.7g/1000ml, Isoleucine 8.8g/1000ml, Leucine
13.6 g./1000 ml, Methionine 1,2g/1000ml, Ornithine hydrochloride
1,66g/1000ml, Phenylalanine 1,6g/1000ml, Proline 7,1g/1000ml, Serine
3,7   g/1000ml, Threonine 4,6g/1000ml, Tryptophan 1,5g/1000ml, Valine
10,6g/1000ml, Lysine Acetate 10,6g - 600 бр.;
14.5. Calcium chloride dihydrate 0,27 g/l, Potassium chloride 0,4 g/l,
Sodium chloride 6 g/l, Sodium lactate 3,17 g/l - 500 ml.  Стъклени
банки - 1 200 бр.;
14.6. Sodium chloride 8,6g/l, Calcium Chloride 0,33g/l, Potassium
chloride 0,3g/l 500 ml.полиолефинови сакове - 36 000 бр.;
14.7. Calcium chloride dihydrate(Calcium 4.5 mEq/l) 0,33g/l, Potassium
chloride(Potassium 4.0 mEq/l ;Chloride 156 mEq/l) 0,3g/l, Sodium
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chloride(Sodium 147.5 mEq/l) 8,6g/l, 500 ml. стъкло - 36 000 бр.;
14.8. Calcium chloride dihydrate 0,33g/1000ml, Sodium chloride
8,6g/1000ml, Potassium chloride 0,3g/1000ml, 500 ml. пластмаса - 36 000
бр.;
14.9. Комбинация от 9 микроелемента за добавка към парентерално хранене
и инфузионни разтвори - Желязо, Цинк, Манган, Мед, Хром, Селен,
Молибден, Йод, Флуор - 600 бр.;
14.10. Magnesium chloride hexahydrate, Sodium chloride, Potassium
chloride, Sodium acetate trihydrate, Sodium Gluconate 500 ml.- 12 000
бр.;
14.11. Magnesium chloride hexahydrate, Sodium chloride, Potassium
chloride, Sodium acetate trihydrate, Sodium Gluconate 1000 ml. - 12 000
бр.;
14.12. Sodium chloride, Potassium chloride, Magnesium chloride, Calcium
chloride, Sodium acetate, L-Malic acid 500 ml. - 20 000 бр.;
14.13. Sodium chloride, Potassium chloride, Magnesium chloride, Calcium
chloride, Sodium acetate, L-Malic acid 1000 ml. - 15 000 бр.;
14.14. Succinated gelatine 4% 500 ml. - 4 800 бр.;
14.15. Succinated gelatine 4%, Sodium chloride, Sodium acetate,
Potassium chloride, Calcium chloride, Magnesium chloride 500 ml. - 3
600 бр.;
14.16. Sodium chloride sol.inf. 0,9% 1000 ml. - 30 000 бр.;
14.17. Sodium chloride sol.inf. 9 g/l 250 ml.- 30 000 бр.;
14.18. Sodium chloride sol.inf. 9 g/l 500 ml. полиолефинови сакове -
160 000 бр.;
14.19. Sodium chloride sol.inf. 9 g/l 500 ml. стъкло - 160 000 бр.;
14.20. Sodium chloride sol.inf. 9 g/l 500 ml. пластмаса - 160 000 бр.;
14.21. Sodium chloride sol.inf. 9 g/l 100 ml. - 30 000 бр.;
14.22. Mannitol sol.inf. 100 g./1000 ml. - 20 200 бр.;
14.23. Glucose sol.inf. 110 g./1000 ml. - 10 000 бр.;
14.24. Glucose sol.inf. 55 g./1000 ml. - 30 000 бр.;
14.25. Glucose monohydrate, Sodium chloride 500 ml. - 40 000 бр.;
14.26. Glucose sol.inj. 400 mg./ml. 10 ml. - 4 000 бр.;
14.27. Potassium chloride conc.inf. 1,5 g/10 ml. - 30 000 бр.;
14.28. Potassium chloride conc.inf. 14,9 g/100 ml. 10 ml. - 30 000 бр.;
14.29. Sodium hydrogen carbonate 8,4 g/100 ml. - 30 000 бр.;
14.30. N(2)-L-alanyl-L-glutamine 200   mg/ml 50 ml. - 800 бр.;
14.31. Combination 12 vitamines, inj./inf. - 1 500 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1101369 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
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Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Ентерални храни за сондово приложение
Обособена позиция №: 15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Ентерална храна с фибри - Proteins 5,6g, Carbohydrates - 18,8g, Fat -
5,8g, Fibre - 1,5g, 500 ml. - 600 бр.;
Високоенергийна ентерална храна с фибри  - Proteins 3,8g, Carbohydrates
- 13,8g, Fat - 3,4g, Fibre - 1,5g., 500 ml. - 600 бр.;
Ентерална храна с имуномодулиращо действие 500 ml. - 120 бр.;
Олигопептидна нискомолекулярна храна 500 ml. - 120 бр.;
Ентерална храна за пациенти на интензивна терапия 500 ml. - 120 бр.;
Ентерална храна за диабетици - Proteins 4,5g, Carbohydrates - 9,25g,
Fat - 5g, Fibre - 2,4g., 500 ml. - 600 бр.;
Ентерална храна за пациенти със заболявания на черния дроб 500 ml. -
120 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11900 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Ентерални храни за пиене
Обособена позиция №: 16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Стандартна ентерална храна - Proteins 3,8g, Carbohydrates - 13,8g, Fat
- 3,4g., 200 ml. - 12 000 бр.;
Високоенергийна ентерална храна  - Proteins 10g, Carbohydrates - 12,4g,
Fat - 6,7g., 200 ml. - 6 000 бр.;
Ентерална храна за пациенти със заболявания на черния дроб 200 ml. -
120 бр.;
Ентерална храна за диабетици - Proteins 7,5g, Carbohydrates - 13,1g,
Fat - 7g, Fibre - 3g., 200 ml. - 1 200 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз

УНП: e7870d66-3184-4ac2-8b30-61e9b13b8e81 24



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Разтвори за ентерално хранене
Обособена позиция №: 17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Разтвор за ентерално хранене 500 мл. нормокалоричен- 500 kcal,
Белтъчини: 19 g., Въглехидрати: 69 g., Мазнини: 16.5 g., Omega 3 м. к.
: 1.3 g. - 6 000 бр.;
Разтвор за ентерално хранене 500 мл. нормокалоричен- 520 kcal,
Белтъчини: 19 g., Въглехидрати: 69 g., Мазнини: 16.5 g., Omega 3 м. к.
: 1.55 g., Фибри: 7.5 g. - 6 000 бр.;
Разтвор за ентерално хранене 500 мл. висококалоричен, с високо
съдържание на протеини- 750 kcal, Белтъчини: 37.5 g., Въглехидрати: 94
g., Мазнини: 25 g., Omega 3 м. к. : 2 g. - 1 200 бр.;
Разтвор за ентерално хранене  500 мл. за приложение при пациенти с
нарушен глюкозен толеранс- 515 kcal, Белтъчини: 20.5 g., Въглехидрати:
61.5 g., Мазнини: 17.5 g., Omega 3 м. к. : 1.5 g., Фибри: 10.5 g. - 1
200 бр.;
Разтвор за ентерално хранене 200 мл. висококалоричен- 300 kcal,
Белтъчини: 12 g., Въглехидрати: 40 g., Мазнини: 10 g., Omega 3 м. к. :
0.72 g. Със сладък вкус -  6 000 бр.;
Разтвор за ентерално хранене 200 мл. висококалоричен- 300 kcal,
Белтъчини: 12 g., Въглехидрати: 40 g., Мазнини: 10 g., Omega 3 м. к. :
0.72 g. Със солен вкус - 6 000 бр.;
Разтвор за ентерално хранене  500 мл. за приложение при пациенти с
нарушен глюкозен толеранс- 515 kcal, Белтъчини: 20.5 g., Въглехидрати:
61.5 g., Мазнини: 17.5 g., Omega 3 м. к. : 1.5 g., Фибри: 10.5 g. - 12
000 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82424 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
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Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Разтвори за парентерално хранене
Обособена позиция №: 18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
18.1. Glucose monohydrate 121g/l, Potassium chloride 5,97g/l, Glycine
7,9g/l, Alanine 16g/l, Arginine 11,3g/l... - 600 бр.;
18.2. Glucose monohydrate 209g/l, Potassium chloride 5,97g/l, Glycine
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7,9g/l, Alanine 16g/l, Arginine 11,3g/l... - 600 бр.;
18.3. Amino acid +  42 % Glucose + Soybean oil refined + Medium-chain
triglicerides+ Olive oil refined + Fish oil, rich in omega 3 acids,
Electrolyte Free, 1970 ml  - 600 бр.;
18.4. Amino acid + 13 % Glucose + Soybeanoil refined + Medium-chain
triglicerides+ Olive oil refined + Fish oil, rich in omega 3 acids ,
1904 ml  - 600 бр.;
18.5. Glucose monohydrate 440g, Potassium chloride 4,47g, Glycine
10,3g, L-alanine 20,7g, L-histidine 4,8g, L-lysine hydrochloride 7,25g,
L-phenylalanine 5,6g ... - 600 бр.;
18.6. Glucose monohydrate 440 g., Potassium chloride 4,47 g., Glycine
10,3 g., L-alanine 20,7 g., L-histidine 4,8 g., L-lysine hydrochloride
7,25 g ... - 600 бр.;
18.7. Glucose monohydrate 275g, Potassium chloride 4,47g, Glycine
7,21g, L-alanine 14,49g, L-histidine 3,36g, L-lysine hydrochloride
5,07g, L-phenylalanine 3,92g ... - 600 бр.;
18.8. Alanine 8,24 g./l., Arginine 5,58 g./l., Aspartic acid 1,65
g./l., Glutamic acid 2,84 g./l., Histidine 3,4 g./l., Leucine 3,95
g./l., Isoleucine 2,84 g./l. 2000 ml. - 120 бр.;
18.9. Glucose monohydrate 330g/l, Potassium chloride 4,47g/l, Glycine
8,76g/l, L-alanine 17,6g/l, L-histidine 4,08g/l, L-methionine 3,4g/l, L
-phenylalanine 4,76g/l, L-proline 5,78g... - 120 бр.;
18.10. Alanine 3,66 g./l., Arginine 2,48 g./l., Aspartic acid 0,73
g./l., Glutamic acid 1,26 g./l., Histidine 1,51 g./l., Isoleucine 1,26
g./l., Leucine 1,76 g./l. 1000 ml. - 600 бр.;
18.11. Alanine 3,66 g./l., Arginine 2,48 g./l., Aspartic acid 0,73
g./l., Glutamic acid 1,26 g./l., Histidine 1,51 g./l., Isoleucine 1,26
g./l., Leucine 1,76 g./l. 2000 ml. - 600 бр.;
18.12. Glucose monohydrate 440g, Potassium chloride 4,47g, Glycine
10,3g, L-alanine 20,7g, L-histidine 4,8g, L-lysine hydrochloride 7,25g,
L-phenylalanine 5,6g... - 120 бр.;
18.13. Двукамерна торба за парентерално хранене през централен венозен
източник, съдържаща в едната камера -разтвор от 16 аминокиселини, втора
камера разтвор на глюкоза за централен венозен път - 120 бр.;
18.14. Трикамерна торба за парентерално хранене през периферен венозен
източник, съдържащ в едната камера - разтвор от 16 аминокиселини 40 g
(32 g/l), втора камера - разтвор на глюкоза 80 g (64 g/l), трета камера
- липидна емулсия (соево масло и средноверижни триглицериди) 50 g (40
g/l), за периферен венозен път - 600 бр.;
18.15. Трикамерна торба за парентерално хранене през периферен венозен
източник, съдържащ в едната камера - разтвор от 16 аминокиселини 60 g
(32 g/l), втора камера - разтвор на глюкоза 120 g (64 g/l), трета
камера - липидна емулсия (соево масло и средноверижни триглицериди) 75
g (40 g/l), за периферен венозен път - 600 бр.;
18.16. Трикамерна торба за парентерално хранене през централен венозен
източник, съдържащ в едната камера - разтвор от 16 аминокиселини 40 g
(32 g/l), втора камера - разтвор на глюкоза 80 g (64 g/l), трета камера
- липидна емулсия (соево масло и средноверижни триглицериди) 50 g (40
g/l), за централен венозен път - 600 бр.;
18.17. Трикамерна торба за парентерално хранене през централен венозен
източник, съдържащ в едната камера - разтвор от 16 аминокиселини 40 g
(32 g/l), втора камера - разтвор на глюкоза 80 g (64 g/l), трета камера
- липидна емулсия (соево масло и средноверижни триглицериди) 50 g (40
g/l), за централен венозен път - 600 бр.;
18.18. Трикамерна торба за парентерално хранене през централен венозен
източник, съдържащ в едната камера - разтвор от 16 аминокиселини 71,8 g
(57,44 g/l), втора камера - разтвор на глюкоза 180 g (144 g/l), трета
камера - липидна емулсия (соево масло и средноверижни триглицериди) 50
g (40 g/l), за централен венозен път - 600 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
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Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 462832 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Препарати за лечение на ССЗ
Обособена позиция №: 19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
19.1. Digoxin tb. 0,25 mg. x 50 - 200 оп.;19.2. Digoxin sol.inj...- 6
000 бр.; 19.3.  Methyldigoxin tb. 0,1 mg. x 30 - 120 оп.; 19.4.
Clonidine hydrochloride...- 12 000 бр.; 19.5. Clonidine tb. 0,150 mg. x
50 - 200 оп.; 19.6. Lidocaine sol.inj... - 10 000 бр.; 19.7. Lidocaine
sol...10 ml.- 10 000 бр.; 19.8. Lidocaine sol.inj. 20 mg...- 6 000 бр.;
19.9. Propafenone hydrochloride...- 2 000 бр.; 19.10. Propafenone
hydrochloride tb...- 120 оп.; 19.11. Propafenone hydrochloride tb. 300
mg...- 120 оп.; 19.12. Amiodarone...3 ml.- 10 000 бр.; 19.13.
Amiodarone tb. 200 mg. x 30 - 400 оп.; 19.14. Dobutaminе...250 mg - 1
200 бр.; 19.15. Dopamine...5 ml. - 10 000 бр.; 19.16. Epinephrine...1
ml- 6 000 бр.; 19.17. Ephedrine...1 ml- 4 000 бр.; 19.18. Glyceril...-
6 000 бр.; 19.19. Glyceril...spray...- 120 бр.; 19.20. Isosorbide...20
mg...- 300 оп.; 19.21. Isosorbide...caps...- 60 оп.; 19.22.
Isosorbide...- 120 бр.; 19.23. Isosorbide...- 800 оп.; 19.24.
Isosorbide mononitrate...- 200 оп.; 19.25. Alprostadi...- 240 бр.;
19.26. Trimetazidine...- 200 оп.; 19.27. Ivabradine tb. 5 mg. x 56 -
100 оп.; 19.28. Ivabradine tb. 7,5 mg. x 56 - 120 оп.; 19.29.
Moxonidine tb. 0,2 mg. x 28 - 200 оп.; 19.30. Moxonidine tb. 0,4 mg. x
28 -  200 оп.; 19.31. Prazosin tb. 2 mg. x 50 - 60 оп.; 19.32.
Doxazosin tb. 1 mg. x 20 - 20 оп.; 19.33. Doxazosin tb. 2 mg. x 20 - 20
оп.; 19.34. Nitropusside powd.inf. 30 mg.+solv. - 600 бр.; 19.35.
Captopril tb. 25 mg. x 40 - 60 оп.; 19.36. Hydrochlorothiazide tb. 25
mg. x 30 - 200 оп.; 19.37. Indapamide tb. 1,5 mg. x 30 - 200 оп.;
19.38. Furosemide sol.inj. 10 mg./ml. 2 ml. - 120 000 бр.; 19.39.
Furosemide tb. 40 mg. x 12 - 1 000 оп.; 19.40. Torasemide sol.inj. 10
mg./2 ml. - 60 000 бр.; 19.41. Torasemide sol.inj. 200 mg./20 ml. - 1
000 бр.; 19.42. Torasemide tb. 5 mg. x 30 - 300 оп.; 19.43. Torasemide
tb. 10 mg. x 30 - 60 оп.; 19.44. Spironolactone tb. 100 mg. x 30 - 300
оп.; 19.45. Spironolactone tb. 25 mg. x 30 - 1 200 оп.; 19.46.
Spironolactone tb. 50 mg. x 30 - 600 оп.; 19.47. Triamterene...- 60
оп.; 19.48. Pentoxyfilline...- 60 оп.; 19.49. Pentoxyfilline...- 120
оп; 19.50. Pentoxyfilline...- 3 600 бр.; 19.51. Nicergoline powd.inj...
- 60 бр.; 19.52. Nicergoline tb.10 mg.x50 - 60 оп.; 19.53.
Nicergoline...- 60 оп.; 19.54.Diosmin...- 60 оп.; 19.55. Propranolol...
- 60 оп.; 19.56. Sotalol...- 240 оп.; 19.57. Nebivolol tb...- 600 оп.;
19.58. Metoprolol...- 1 200 бр.; 19.59. Metoprolol...- 600 оп.; 19.60.
Metoprolol...- 600 оп.; 19.61. Atenolol tb...- 60 оп.; 19.62.
Bisoprolol tb...- 240 оп.; 19.63. Bisoprolol tb...- 120 оп.; 19.64.
Bisoprolol tb...- 240 оп.;19.65. Carvedilol tb...- 120 оп.; 19.66.
Carvedilol tb...- 60 оп.; 19.67. Carvedilol tb...- 600 оп.; 19.68.
Amlodipine tb...- 1 200 оп.; 19.69. Amlodipine tb...- 600 оп.; 19.70.
Lercanidipine tb...- 240 оп.; 19.71. Felodipine tb...- 240 оп.; 19.72.
Nifedipine tb...- 240 оп.; 19.73. Nimodipine sol...- 1 200 бр.; 19.74.
Nimodipine tb...- 120 оп.; 19.75. Verapamil sol...- 3 600 бр.; 19.76.
Verapamil tb...- 60 оп.; 19.77. Verapamil tb...- 120 оп.; 19.78.
Verapamil tb...- 240 оп.; 19.79. Zofenopril tb...- 60 оп.; 19.80.
Zofenopril tb. 7,5 mg. x 28 - 100 оп.; 19.81. Enalapril tb. 10 mg. x 30
- 600 оп.; 19.82. Enalapril tb. 20 mg. x 30 - 400 оп.; 19.83. Enalapril
tb. 5 mg. x 30 - 400 оп.; 19.84. Enalapril maleate sol.inj. 1,25
mg./ml. - 600 бр.; 19.85. Lisinopril tb. 10 mg. x 28 - 120 оп.; 19.86.
Lisinopril tb. 20 mg. x 28 - 60 оп.; 19.87. Lisinopril tb. 5 mg. x 28 -
120 оп.; 19.88. Perindopril 10 mg./Amlodipine 10 mg. tb. X 28 - 20 оп.;
19.89. Perindopril 10 mg./Amlodipine 5 mg. tb. X 28 - 20 оп.; 19.90.
Perindopril 5 mg./Amlodipine 10 mg. tb. X 28 - 60 оп.; 19.91.

УНП: e7870d66-3184-4ac2-8b30-61e9b13b8e81 29



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Perindopril 5 mg./Amlodipine 5 mg. tb. X 28 - 120 оп.; 19.92.
Perindopril tb. 10 mg. x 30 - 200 оп.; 19.93. Perindopril tb. 5 mg. x
30 - 300 оп.; 19.94. Telmisartan tb. 80 mg. x 14 - 300 оп.; 19.95.
Valsartan tb. 160 mg. x 28 - 360 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 302281 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Средства понижаващи серумните  липиди
Обособена позиция №: 20

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
20.1. Simvastatin tb. 10 mg. x 30 - 60 оп.;
20.2. Simvastatin tb. 20 mg. x 30 - 120 оп.;
20.3. Simvastatin tb. 40 mg. x 30 - 60 оп.;
20.4. Fluvastatinum tb. 80 mg. x 30 - 120 оп.;
20.5. Atorvastatin tb. 10 mg. x 30 - 60 оп.;
20.6. Atorvastatin tb. 20 mg. x 30 - 120 оп.;
20.7. Atorvastatin tb. 40 mg. x 30 - 60 оп.;
20.8. Rosuvastatin tb. 10 mg. x 28 - 240 оп.;
20.9. Rosuvastatin tb. 20 mg. x 28 - 240 оп.;
20.10. Fenofibrate caps. 200 mg. x 30 - 60 оп.;
20.11. Fenofibrate caps. 160 mg. x 30 - 60 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3646 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Дерматологични средства
Обособена позиция №: 21

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
21.1. Ergocalciferol, Vitamin A concentrate - 2400 бр.;
21.2. Lidocaine spray 10% 38 g. - 120бр.;
21.3. Neomycini sulfas, Bacitracin pulv.spray 150 ml. - 240 бр.;
21.4. Mupirocin oint. 2% 15 g. - 120бр.;
21.5. Hydrocortisone butyrate 1 mg./g. 30 g. - 60 бр.;
21.6. Clobetasole crème 25 g. - 120 бр.;
21.7. Flumetasone oint. 15 g. - 120 бр.;
21.8. Oxytetracycline, Hydrocortisone spray 55 ml. - 300 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9909 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антисептици и дезинфектанти- йодни препарати
Обособена позиция №: 22

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Povidone iodine salben gaze 20 x10cm - 60 бр.;
Povidone iodine salben gaze 7,5 x10cm - 60 бр.;
Povidone iodine 7,5g./100 ml., sol. 1000 ml. - 1 200 бр.;
Povidone iodine ungv. 250 g. - 600 бр.;
II.2.5) Критерии за възлагане
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Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24312 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антисептици и дезинфектанти
Обособена позиция №: 23

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
23.1. Ethanol 70% 1000 ml. - 3 600 бр.;
23.2. Ethanol 95% 1000 ml. - 2 000 бр.;
23.3. Hydrogen peroxyde 30% 1000 ml. - 6 000 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35957 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Хормони на хипофизата и хипоталамуса
Обособена позиция №: 24

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
24.1. Terlipressin so.inj. 100 mcg./ml. 2 ml. - 1 200 бр.;
24.2. Desmopressin tb. X 30 - 20 оп.;
24.3. Desmopressin nasal spray/10 mcg.dose - 10 бр.;
24.4. Somatostatin powd.inf. 3 mg. - 120 бр.;
24.5. Somatostatin powd.inj. 0,25 mg. - 60 бр.;
24.6. Octreotid sol.inj. 0,1 mcg./ml. 1 ml. - 120 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17151 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Кортикостероиди за системно приложение
Обособена позиция №: 25

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
25.1. Bethametasone susp.innj. 1 ml. - 1 200 бр.;
25.2. Dexamethasone sol.inj. 4 mg./ml. 1 ml. - 36 000 бр.;
25.3. Dexamethasone sol.inj. 4 mg./ml. 2 ml. - 24 000 бр.
25.4. Dexamethasone tb. 0,5 mg. x 30 - 120 бр.;
25.5. Methylprednisolone tb. 4 mg. x 100 - 300 бр.;
25.6. Methylprednisolone powd.inj. 125 mg. - 2 400 бр.;
25.7. Мethylprednisolone powd.inj. 15,78 mg. - 32 000 бр.;
25.8. Methylprednisolone powd.inj. 250 mg. - 3 200 бр.;
25.9. Methylprednisolone powd.inj. 40 mg. - 32 000 бр.;
25.10. Methylprednisolone powd.inj. 6,31 mg. - 3 600 бр.
25.11. Methylprednisolone powd.inj 500 mg. - 1 200 бр.
25.12. Prednisone tb. 5 mg. x 60 - 60 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 248457 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
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система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Лечение на щитовидната жлеза и панкреатични хормони
Обособена позиция №: 26

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
26.1. Levothyroxine sodium tb. 100 mcg. X 100 - 120 оп.;
26.2. Levothyroxine sodium tb. 50 mg. x 100 - 120 оп.;

УНП: e7870d66-3184-4ac2-8b30-61e9b13b8e81 38



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

26.3. Propylthiouracilum tb. 50 mg. x 100 - 20 оп;
26.4. Glucagon powd. 1 mg. - 2 400 бр.;
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52740 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антиинфекциозни средства за системно приложение
Обособена позиция №: 27

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
27.1. Tigecycline powd.sol.inf. 50 mg.- 1 200 бр.;
27.2. Doxycycline tb. 100 mg. x 6 - 1 200 оп.;
27.3. Amoxicillin and enzyme inhibitor powd.inj. 1,2 g. - 48 000 бр.;
27.4. Piperacillin; Tazobactam powd.inj./inf. 4,5 g. - 2 400 бр.;
27.5. Ceftazidime powd.inj. 1 g. - 12 000 бр.;
27.6. Cefoperazone powd.inj. 1 g. - 6 000 бр.;
27.7. Cefazolin powd.inj. 1 g. - 96 000 бр.;
27.8. Cefazolin powd.inj. 2 g. - 48 000 бр.;
27.9. Cefadroxil powd. 250 mg./5 ml. 60 ml. - 60 бр.;
27.10. Cefuroxime powd.inj. 1,5 g. - 36 000 бр.;
27.11. Cefuroxime powd.inj. 750 mg. - 24 000 бр.;
27.12. Cefuroxime tb. 500 mg. x 10 - 600 оп.;
27.13. Cefoperazone powd.inj. 2 g. - 2 000 бр.;
27.14. Ceftriaxone powd.inj. 1 g. - 12 000 бр.;
27.15. Ceftriaxone powd.inj. 2 g. - 24 000 бр.;
27.16. Cefoperazone, Sulbactam powd.inj. 2 g. -6 000 бр.;
27.17. Cefepime powd.inj. 1 g. - 3 000 бр.;
27.18. Meropenem powd.inf. 1 g. - 12 000 бр.;
27.19. Imipenem powd.inf. 500 mg. -12 000 бр.;
27.20. Sulfamethoxazole, Trimethoprim tb. 480 mg. x 20 - 300 оп.;
27.21. Sulfamethoxazole 80 mg./ml.+Trimethoprim 16 mg./ml., 5 ml. - 6
000 бр.;
27.22. Azithromycin powd. 500 mg. - 2 400 бр.;
27.23. Azithromycin caps. 250 mg. x 8 - 1 200 оп.;
27.24. Azithromycin caps. 250 mg. x 6 - 1 200 оп.;
27.25. Azithromycin caps. 500 mg. x 3 - 1 200 оп.;
27.26. Clarithromycin fl. 500 mg. - 2 400 оп.;
27.27. Clarithromycin tb. 250 mg. x 10 - 120 оп.;
27.28. Clindamycin sol.inj. 150 mg./ml. 4 ml. - 3 600 бр.;
27.29. Clindamycin caps. 600 g. x 16 - 120 оп.
27.30. Gentamicin sol.inj. 10 mg. - 3 600 бр.;
27.31. Gentamicin sol.inj. 40 mg. - 6 000 бр.;
27.32. Gentamicin sol.inj. 80 mg. - 12 000 бр.;
27.33. Amikacin sol.inj./inf. 125 mg./ml. 2 ml. - 6 000 бр.;
27.34. Amikacin sol.inj./inf. 250 mg./ml. 2 ml. - 12 000 бр.;
27.35. Amikacin sol.inj./inf. 50 mg./ml. 2 ml. - 600 бр.;
27.36. Amikacin sol.inj./inf. 1000 mg. 100 ml. - 6 000 бр.;
27.37. Amikacin sol.inj./inf. 500 mg. 100 ml. - 12 000 бр.;
27.38. Tobramycin sol.inj. 80 mg/2 ml.- 2 000 бр.;
27.39. Levofloxacin sol.inf. 5 mg./ml. 100 ml. - 3 600 бр.;
27.40. Levofloxacin tb. 500 mg. x 7 - 200 оп.;
27.41. Moxifloxacin sol.inf. 400 mg. - 600 бр.;
27.42. Moxifloxacin tb. 400 mg. x 7 - 360 оп.;
27.43. Ciprofloxacin tb. 250 mg. x 20 - 600 оп.;
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27.44. Ciprofloxacin tb. 500 mg. x 10 - 600 оп.;
27.45. Ciprofloxacin sol.inf. 100 mg./10 ml. - 60 000 бр.;
27.46. Vancomycin powd.inf. 1 g. - 1 200 бр.;
27.47. Vancomycin powd.inf. 500 mg.- 1 200 бр.;
27.48. Teicoplanin powd.inj. 400 mg. + solv. - 2 400 бр.;
27.49. Colistin powd. 1 mln. IU - 1 200 бр.;
27.50. Colistin powd. 2 mln. IU - 500 бр.;
27.51. Metronidazole sol.inf. 500 mg./100 ml. - 24 000 бр.;
27.52. Linezolid sol.inf. 2 mg./ml. 300 ml. - 240 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1295327 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антимикотични средства за системно приложение
Обособена позиция №: 28

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
28.1. Nystatin tb. 500 000E x 20 - 120 оп.;
28.2. Fluconazole sol.inf. 2 mg./ml. 100 ml. - 1 200 бр.;
28.3. Fluconazole caps. 100 mg. x 16 - 600 оп.;
28.4. Itraconazole caps. 100 mg. x 15 - 240 оп.;
28.5. Itraconazole oral.sol. 10 mg./ml. 150 ml. - 120 бр.;
28.6. Posaconazole conc.sol.inf. 300 mg. - 120 бр.;
28.7. Posaconazole tb. 100 mg. x 24 - 50 оп.;
28.8. Voriconazole powd.inf. 200 mg. - 240 бр.;
28.9. Anidulafungin  powd.inf. 100 mg. - 60 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 263972 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антимикобактерийни средства
Обособена позиция №: 29

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
29.1. Rifampicin caps. 300 mg. x 100 - 60 оп.;
29.2. Isoniazid tb. 100 mg. x 100 - 60 оп.;
29.3. Pyrazinamide tb. 500 mg. x 100 - 60 оп.;
29.4. Ethambutol tb. 250 mg. x 50 - 60 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1250 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антивирусни препарати за системно приложение
Обособена позиция №: 30

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
30.1. Aciclovir tb. 200 mg. x 20 - 240 оп.;
30.2. Aciclovir tb. 400 mg. x 10 - 1 200 оп.;
30.3. Aciclovir powd.inf. 250 mg. - 240 бр.;
30.4. Valganciclovir tb. 450 mg. x 60 - 12 оп.;
30.5. Ganciclovir powd.inf. 500 mg. - 600 бр.;
30.6. Inosine pranobex tb. 500 mg. x 50 - 120 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50660 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Имуноглобулини
Обособена позиция №: 31

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Normal Human Immunoglobulinum sol.inf. 5 ml. - 4 800 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51320 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Имунни серуми и имуноглобулини по ПЛС
Обособена позиция №: 32

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Normal Human Immunoglobulinum sol.inf. 100 mg./ml. 20 ml. - 200 бр.;
Normal Human Immunoglobulinum sol.inf. 100 mg./ml. 50 ml. - 200 бр.;
Normal Human Immunoglobulinum sol.inf. 100 mg./ml. 100 ml. - 200 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 272198 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Противовъзпалителни и антиревматични продукти
Обособена позиция №: 33

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
33.1. Aceclofenac tb. 100 mg. x 20 - 360 оп.;
33.2. Diclofenac tb. 25 mg. x 30 - 60 оп.;
33.3. Piroxicam tb. 20 mg. x 20 - 60 оп;
33.4. Meloxicam sol.inj. 15 mg./ml. 1,5 ml. - 12 000 бр.;
33.5. Dexketoprofen sol.inj. 50 mg./2 ml. - 12 000 бр.;
33.6. Dexketoprofen tb. 25 mg. x 10 - 60 оп.;
33.7. Ketoprofen powd.inj. 100 mg. - 12 000 бр.;
33.8. Diclofenac, Orphenadrine sol.inf. 250 ml. - 6 000 бр.;
33.9. Colchicine tb. 0,5 mg. x 25 - 120 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104875 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Миорелаксанти
Обособена позиция №: 34

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
34.1. Suxamethonium chloride sol.inj. 10 mg./ml. 5 ml. - 2 400 бр.;
34.2. Suxamethonium chloride sol.inj. 20 mg./ml. 5 ml. -2 400 бр.;
34.3. Atracurium inj. 10 mg./m. 2,5 ml. - 240 бр.;
34.4. Atracurium inj. 10 mg./m. 5 ml. - 600 бр.;
34.5. Pipecuronium bromide amp.sicc. 4 mg.+solv. - 6 000 бр.;
34.6. Rocuronium brommide 50 mg./5 ml. - 12 000 бр.;
34.7. Tolperisone tb. 150 mg. x 30 - 240 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: e7870d66-3184-4ac2-8b30-61e9b13b8e81 49



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 57465 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антиподагрозни средства
Обособена позиция №: 35

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Allopurinol tb. 100 mg. x 50 - 120 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Анестетици и аналгетици
Обособена позиция №: 36

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
36.1. Isoflurane liq.inh. 100 ml. - 2 400 бр.;
36.2. Isoflurane liq.inh. 250 ml. - 600 бр.;
36.3. Sevoflurane liq.inh. 250 ml., с необходимия брой изпарители за
оферирания продукт - 1 400 бр.;
36.4. Fentanyli citras sol.inj. 0,05 mg./ml. 2 ml. - 12 000 бр.;
36.5. Fentanyli citras sol.inj. 0,05 mg./ml. 5 ml. - 12 000 бр.;
36.6. Fentanyl citrate sublingual tb. 67 mcg. X 4 - 12 оп.;
36.7. Fentanyl citrate sublingual tb. 133 mcg. X 4 - 48 оп.;
36.8. Fentanyl citrate sublingual tb. 267 mcg. X 4 - 24 оп.;
36.9. Ketamine sol.inj. 500 mg. 10 ml. - 300 бр.;
36.10. Etomidate emul.inj. 2 mg./ml. 10 ml. - 1 200 бр.;
36.11. Propofol emul.inj. 10 mg./ml. 20 ml. - 12 000 бр.;
36.12. Propofol emul.inj. 10 mg./ml. 50 ml. - 12 000 бр.;
36.13. Propofol emul.inj. 20 mg./ml. 50 ml. - 12 000 бр.;
36.14. Ropivacaine sol.inj. 5 mg./ml. 10 ml. - 2 400 бр.;
36.15. Ropivacaine sol.inj. 7,5 mg./ml. 10 ml. - 600 бр.;
36.16. Levobupivacaine sol.inj. 5 mg./ml. 10 ml. - 2 400 бр.;
36.17. Levobupivacaine sol.inj. 7,5 mg./ml. 10 ml. - 600 бр.;
36.18. Chlorhexidine, Lidocaine gel 12,5 g. - 4 800 бр.;
36.19. Morphine sol.inj. 10 mg./ml. 1 ml. - 600 бр.;
36.20. Morphine sol.inj. 20 mg./ml. 1 ml. - 4 800 бр.;
36.21. Oxycodone tb.modif. 10 mg. x 50 - 60 оп.;
36.22. Oxycodone tb.modif. 20 mg. x 50 - 120 оп.;
36.23. Oxycodone tb.modif. 40 mg. x 50 - 120 оп.;
36.24. Oxycodone tb.modif. 80 mg. x 50 - 60 оп;
36.25. Pethidine hydrochloride sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml. - 4 800 бр.;
36.26. Tilidine drops 100 mg./ml. 10 ml. - 600 бр.;
36.27. Tramadol sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml. - 1 200 бр.;
36.28. Metamizole sodium sol. 500 mg./ml. 20 ml. - 240 бр.;
36.29. Metamizole sodium sol. 500 mg./ml. 2 ml.- 60 000 бр.;
36.30. Metamizole sodium tb. 500 mg. x 20 - 600 оп.;
36.31. Paracetamol tb. 500 mg. x 20 - 600 оп.;
36.32. Paracetamol sol.inf. 10 mg./ml. 100 ml. - 8 000 бр.;
36.33. Рaracetamol sol.inf. 10 mg./ml. 10 ml. - 6 000 бр.;
36.34. Paracetamol susp. 120 mg./5 m. - 600 бр.;
36.35. Phenobarbital sol.inj. 100 mg./ml. 2 ml. - 600 бр.;
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 611458 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антиепилептични средства
Обособена позиция №: 37

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
37.1. Clonazepam tb. 2 mg. x 30 - 600 оп.;
37.2. Carbamazepime tb. 200 mg. x 50 - 300 оп.;
37.3. Carbamazepime tb.prolong. 200 mg. x 50 - 300 оп.;
37.4. Сarbamazepime tb.prolong. 300 mg. x 50 - 300 оп.;
37.5. Carbamazepime tb.prolong. 600 mg. x 50 - 300 оп.;
37.6. Oxcarbazepine tb. 300 mg. x 50 - 120 оп.;
37.7. Oxcarbazepine tb. 600 mg. x 50 - 120 оп.;
37.8. Valproic acid syr. 50 mg./ml. 100 ml. - 240 бр.;
37.9. Valproic acid tb. 300 mg. x 100 - 200 оп.;
37.10. Valproic acid sol.inj./inf. 100 mg./ml. 5 ml. - 2 400 бр.;
37.11. Valproic acid tb. 500 mg. x 40 - 600 оп.;
37.12. Valproic acid tb.prolong. 500 mg. x 30 - 600 оп.;
37.13. Valproic acid powd.inj./inf. 400 mg. +solv. - 2 400 бр.;
37.14. Valproic acid syr. 150 ml. - 240 бр.;
37.15. Lamotrigine tb. 100 mg. x 30 - 60 оп.;
37.16. Lamotrigine tb. 25 mg. x 30 - 60 оп.;
37.17. Lamotrigine tb. 50 mg. x 30 - 60 оп.;
37.18. Topiramatum tb. 100 mg. x 28 - 120 оп.;
37.19. Topiramatum tb. 25 mg. x 28 - 60 оп.;
37.20. Topiramatum tb. 50 mg. x 28 - 60 оп.;
37.21. Gabapentin tb. 100 mg. x 100 - 240 оп.;
37.22. Gabapentin tb. 300 mg. x 100 - 120 оп.;
37.23. Gabapentin tb. 400 mg. x 100 - 60 оп.;
37.24 Levetiracetam tb. 1 000 mg. x 30 - 60 оп.;
37.25. Levetiracetam tb. 500 mg. x 30 - 120 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 67542 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антипаркинсонови лекарства
Обособена позиция №: 38

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
38.1. Biperiden sol.inj. 5 mg./ml. 1 ml. - 240 бр.;
38.2. Biperiden tb. 2 mg. x 50 - 480 оп.;
38.3. Levodopum, Benzerazidum tb. 125 mg. x 100 - 120 оп.;
38.4. Levodopum, Benzerazidum tb. 250 mg. x 100 - 120 оп.;
38.5. Amantadine sol.inf. 200 mg. 500 ml. - 1 200 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35510 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
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Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Психолептици и аналептици
Обособена позиция №: 39

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
39.1. Chlorpromazine sol.inj. 10 mg./ml. 5 ml. - 6 000 бр.;
39.2. Chlorpromazine sol.inj. 5 mg./ml. 5 ml. - 600 бр.;
39.3. Fluphenazine sol.inj. 25 mg./ml. 1 ml. - 120 бр.;
39.4. Haloperidol sol.inj. 5 mg. 1 ml. - 12 000 бр.;
39.5. Haloperidol tb. 1,5 mg. x 50 - 2 400 оп.;
39.6. Ziprasidone caps. 40 mg. x 56 - 60 оп.;
39.7. Ziprasidone caps. 60 mg. x 16 - 60 оп.;
39.8. Flupentixol sol.inj. 20 mg./ml. 2 ml. - 120 бр.;
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39.9. Flupentixol tb. 500 mcg. X 100 - 60 оп.;
39.10. Chlorprotyxene tb. 15 mg. x 30 - 2 400 оп.;
39.11. Zuclopenthixol sol.inj. 200 mg./ml. 1 ml. - 60 бр.;
39.12. Zuclopenthixol sol.inj. 50 mg./ml. 1 ml. - 120 бр.;
39.13. Zuclopenthixol sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml. - 240 бр.;
39.14. Clozapin tb. 100 mg. x 50 - 600 оп.;
39.15. Olanzapin powd.inj. 10 mg. - 300 бр.;
39.16. Olanzapin tb. 10 mg. x 28 - 120 оп.;
39.17. Olanzapin tb. 15 mg. x 28 - 60 оп.;
39.18. Olanzapin tb. 20 mg. x 28 - 60 оп.;
39.19. Olanzapin tb. 5 mg. x 28 - 120 оп.;
39.20. Quetiapin tb. 200 mg. x 60 - 240 оп.;
39.21. Quetiapin tb. 300 mg. x 60 - 60 оп.;
39.22. Quetiapin tb. 50 mg. x 60 - 120 оп.;
39.23. Amisulpride tb. 400 mg. x 30 - 240 оп.;
39.24. Risperidon oral sol. 1 mg./ml. 30 ml. - 240 бр.;
39.25. Risperidon tb. 1 mg. x 30 - 240 оп.;
39.26. Risperidon tb. 2 mg. x 30 - 240 оп.;
39.27. Risperidon tb. 3 mg. x 30 - 60 оп.;
39.28. Risperidon tb. 4 mg. x 30 - 60 оп.;
39.29. Aripiprazole sol.inj. 7,5 mg./ml. - 240 бр.;
39.30. Aripiprazole tb. 15 mg. x 28 - 240 оп.;
39.31. Diazepam sol.inj. 5 mg./ml. 2 ml. - 24 000 бр.;
39.32. Diazepam tb. 10 mg. x 20 - 4 800 оп.;
39.33. Clorazepate potassium tb. 5 mg. x 30 - 60 оп.;
39.34. Bromazepam tb. 3 mg. x 20 - 120 оп.;
39.35. Aprazolam tb. 0,25 mg. x 100 - 60 оп.;
39.36. Aprazolam tb. 0,5 mg. x 100 - 240 оп.;
39.37. Dexmedetomidine conc. 200 mcg. 2 ml. - 120 бр.;
39.38. Dexmedetomidine conc. 400 mcg. 4 ml. - 120 бр.;
39.39. Midazolam sol.inj. 1 mg./ml. 5 ml. - 12 000 бр.;
39.40. Midazolam sol.inj. 5 mg./ml. 3 ml. - 12 000 бр.;
39.41. Zolpidem tb. 10 mg. x 7 - 60 оп.;
39.42. Clomipramine tb. 25 mg. x 30 - 60 оп.;
39.43. Paroxetine tb. 20 mg. x 30 - 60 оп.;
39.44. Setraline tb. 50 mg. x 28 - 60 оп.;
39.45. Fluvoxamine tb. 100 mg. x 30 - 60 оп.;
39.46. Escitalopram tb. 10 mg. x 28 - 120 оп.;
39.47. Tianeptine tb. 12,5 mg. x 30 - 240 оп.;
39.48. Venlafaxine tb. 150 mg. x 30 - 120 оп.;
39.49. Venlafaxine tb. 75 mg. x 30 - 240 оп.;
39.50. Mirtazapine tb. 30 mg. x 30 - 240 оп.;
39.51. Cerebrolysin sol.inj./inf. 215,2 mg./ml. 10 ml. - 2 400 бр.;
39.52. Cerebrolysin sol.inj./inf. 215,2 mg./ml. 5 ml. - 2 400 бр.;
39.53. Piracetam sol.inf. 12 g. 60 ml. - 3 600 бр.;
39.54. Piracetam sol.inj. 3 g. 5 ml. - 12 000 бр.;
39.55. Piracetam tb. 1200 mg. x 20 - 60 оп.;
39.56. Piracetam tb. 400 mg. x 60 - 60 оп.;
39.57. Citicoline sol. 10 g./100 ml. 30 ml. - 120 бр.;
39.58. Citicoline sol.inj. 1000 mg./4 ml. - 12 000 бр.;
39.59. Citicoline sol.inj. 500 mg./4 ml. - 6 000 бр.;
39.60. Vinpocetine sol.inf. 10 mg. 2 ml. - 2400 бр.;
39.61.Vinpocetine tb. 10 mg. x 90 - 120 оп.;
39.62. Melitracenum et psycholeptica tb. х 100 - 120 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 207354 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Др.лекарства за лечение на нервната система
Обособена позиция №: 40

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
40.1.Galantamine sol.inj. 10 mg./ml. 1 ml. - 12 000 бр.;
40.2. Galantamine sol.inj. 2,5 mg./ml. 1 ml. - 6 000 бр.;
40.3. Galantamine sol.inj. 5 mg./ml. 1 ml. - 8 000 бр.;
40.4. Pyridostigmine dr. x 100 - 120 оп.;
40.5. Betahistine tb. 16 mg. x 60 - 240 оп.;
40.6. Betahistine tb. 24 mg. x 20 - 240 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66353 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антималарични средства
Обособена позиция №: 41

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Chloroquine tb. 250 mg. x 100 - 120 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3205 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антиастматични средства
Обособена позиция №: 42

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
42.1. Salbutamol aer.100 mcg. 200 d. - 120 бр.;
42.2. Salbutamol sol. 5 mg./ml. 20 ml. - 900 бр.;
42.3. Salbutamol syr. 2 mg./5 ml. 150 ml. - 240 бр.;
42.4. Salbutamol tb. 2 mg. x 30 - 120 оп.;
42.5. Salbutamol tb. 4 mg. x 30 - 120 оп.;
42.6. Aminophylline sol.inj. 240 mg. 10 ml. - 10 000 бр.;
42.7. Theophylin ethylenediamine tb. 100 mg. x 20 - 120 оп.;
42.8. Theophylinum tb. 300 mg. x 50 - 60 оп.;
42.9. Fenspiride tb. 80 mg. x 30 - 60 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28964 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
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Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания
Обособена позиция №: 43

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
43.1. Lavandulae oleum caps. 150 mg. x 20 - 1 200 оп.;
43.2. Ambroxol sol.15 mg./5 ml. 100 ml. - 240 бр.;
43.3. Bromhexine hydrochloride sol.inj. 2 mg./ml. 2 ml. - 36 000 бр.;
43.4. Bromhexine hydrochloride syr. 100 mg. 125 ml. - 240 бр.;
43.5. Bromhexine hydrochloride tb. 8 mg. x 20 - 240 оп.;
43.6. Erdosteine caps. 300 mg. x 20 - 240 оп.
43.7. Erdosteine gran. 175 mg./5 ml. 100 ml. - 60 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47920 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Антихистаминови препарати за системно приложение
Обособена позиция №: 44

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
44.1. Clemastini fumaras tb. 1 mg. x 20 - 60  оп.;
44.2. Promethazine sol.inj. 25 mg./ml. 2 ml. - 4 800  бр.;
44.3. Levocetirizine tb. х 20 - 360 оп.;
44.4. Levocetirizine oral drop 5 mg./ml. 20 ml. - 240 бр.;
44.5. Desloratadine syr. 0,5 mg./ml. 120 ml. - 240 бр.;
44.6. Desloratadine tb. 5 mg. x 10 - 360 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5330 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Др.лекарства за лечение на дихателната система
Обособена позиция №: 45

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Natural phospholipids susp.inst. 80 mg./ml. - 20 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 91505 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Офталмологични средства
Обособена позиция №: 46

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
46.1. Tobramycin, Dexamethasone drops 5 ml. - 60 бр.
46.2.  Phenylephrine eye drops 5 ml. - 60 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 607 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Всички други терапевтични продукти
Обособена позиция №: 47

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
47.1. Penicillamine tb. 250 mg. x 100 - 60  оп.
47.2. Naloxone sol.inj. 0,4 mg./ml. 1 ml. - 240 бр.
47.3. Flumazenil sol.inj. 0,1 mg./ml. - 60 бр.
47.4. Sugammadex sol.inj. 100 mg./ml. 2 ml. - 120 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23654 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
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Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Контрастни вещества
Обособена позиция №: 48

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
48.1.Iopromide sol.inj. 370 mg./ml. 100 ml. -12 000 бр.;
48.2. Iopromide sol.inj. 370 mg./ml. 200 ml. - 6 000 бр.;
48.3. Iopromide sol.inj. 370 mg./ml. 50 ml. - 12 000 бр.;
48.4. Sodium amidotrizoate sol.inj./inf. 20 ml. - 12 000 бр.;
48.5. Iodixanol sol.inj. 320 mg./ml. 100 ml. - 2 400 бр.;
48.6. Iodixanol sol.inj. 320 mg./ml. 50 ml. - 1 200 бр.;
48.7. Iohexol sol.inj. 350 mg./ml. 100 ml. - 6 000 бр.;
48.8. Iohexol sol.inj. 350 mg./ml. 200 ml. - 6 000 бр.;
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48.9. Iohexol sol.inj. 350 mg./ml. 50 ml. - 6 000 бр.;
48.10. Iopamidol sol.inj. 755,3 mg./ml. 100 ml. - 12 000 бр.;
48.11. Iopamidol sol.inj. 755,3 mg./ml. 50 ml. - 12 000 бр.;
48.12. Iopamidol sol.inj. 755 mg./ml. 100 ml. - 12 000 бр.;
48.13. Iopamidol sol.inj. 755 mg./ml. 50 ml. - 12 000 бр.;
48.14. Iomeprol sol.inj. 350 mg./ml. 50 ml. - 12 000 бр.;
48.15. Iomeprol sol.inj. 350 mg./ml. 100 ml. - 12 000 бр.;
48.16. Iomeprol sol.inj. 400 mg./ml. 50 ml. - 6 000 бр.;
48.17. Iomeprol sol.inj. 400 mg./ml. 100 ml. - 1 200 бр.;
48.18. Sulphur hexafluoride 25 mg. powder and solvent for dispersion
for injection - 240 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4421990 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Рентгеноконтрастни средства, нейодирани
Обособена позиция №: 49

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Barium sulfate powd. 100 g. - 2 400 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13160 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Контрастни средства за ЯМР
Обособена позиция №: 50

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
50.1. Gadodiamide 20 ml. - 600 бр.;
50.2. Gadobutrol sol.inj. 7,5 ml. - 600 бр.;
50.3. Gadobutrol sol.inj. 15 ml. - 300 бр.;
50.4. Gadopentetic acid sol.inj. 20 ml. - 600 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 116360 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Нерегистрирани лекарствени средства
Обособена позиция №: 51

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Складовете на Болнична аптека
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
51.1. Desflorane sol.inh. 240 ml., с необходимите изпарители за
съответния продукт - 200 бр.;
51.2. Norepinephrine amp. - 12 000 бр.;
51.3. Esmolol hydrochloride inj. - 200 бр.;
51.4. Protamin amp. - 20 000 бр.;
51.5. Tranexamic acid amp. - 12 000 бр.;
51.6. Dantrolen amp. - 100 бр.;
51.7. Polidocanol amp. - 100 бр.;
51.8. Adenosine amp. - 200 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 519035 Валута: BGN
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 13 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Доказване.
На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 196, ал. 1 от
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ),
възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока
на действие на договора:
1.1. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от
регулаторен орган на съответната държава членка или
1.2. Разрешение за производство, в случай че участникът е производител
на лекарствени продукти. Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1 ЗЛПХМ
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производител на лекарствени продукти може да извършва търговия на едро
само с лекарствените продукти, за които има издадено разрешение за
производство;
1.3.  Разрешение за внос, в случай че участникът е вносител на
лекарствени продукти. Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 2 ЗЛПХМ
вносител на лекарствени продукти може да извършва търговия на едро само
с лекарствените продукти, за които има издадено разрешение за внос; или
други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да
извършва търговия на едро с лекарствени продукти на територията на
Република България.
1.4. Валидна за срока на действие на договора лицензия за търговия на
едро с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества - за участниците, офериращи лекарствени продукти, обект на
ЗКНВП.
При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството по т. 1.1
и/или т. 1.2 и/или т. 1.3 и/или 1.4 като попълва в ЕЕДОП в Част IV
„Критерии за подбор“, А: „Годност“,  т. 1.  В случай че документът е
свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото
поле може да попълне и данни за съответния интернет адрес. В същата
точка от ЕЕДОП участниците, офериращи лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, могат да посочат номер на притежавана от тях
валидна лицензия и дата на издаване.
В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е
вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България
регистърът е „Търговски регистър“.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл.
67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях
документи по т. - т. 1.1-1.4, освен в случаите, когато информацията е
видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и
финансовото състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

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

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и
професионалните способности на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 1, т.
2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП, както и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС,
възникнали преди или по време на процедурата.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят
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за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато
е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в
отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Участник, за когото
са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност. Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки

(GPA)

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
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купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04.11.2016 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.11.2016 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: Пресцентър на първи етаж, високо тяло, находящ се на адрес: Варна, бул. „Христо
Смирненски“ №1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички
обособени позиции. Възложителят не поставя ограничение за броя на
обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител.
Посочените в техническите спецификации (Приложение 1 от документацията)
количества са ориентировъчни и не пораждат задължение  възложителят да
ги закупи в пълния обем.
Допълнителни изисквания към техническите спецификации:
1. Оферираните от участниците лекарствени продукти следва да отговарят
на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (ЗЛПХМ).
2. Оферираните лекарствени продукти следва да имат разрешение за
употреба на територията на Република България, издадено по реда на
ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и
Съвета (чл. 26 във връзка с чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ).
3. Участниците, определени за изпълнители, е необходимо да поддържат на
склад средномесечни количества лекарствени продукти от спечелените
номенклатури спрямо прогнозните количества, обявени от възложителя.
4. Оферираните цени на лекарствените продукти, включени в Приложение 2
и Приложение 4 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) да не са по-високи
от утвърдените от Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти (Национален Съвет).
5. Срок на доставка - до 24 часа след подадена от възложителя писмена
заявка за доставка.
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6. Срок на годност - към момента на доставяне на лек. продукти следва
да е изтекъл не повече от 25 (двадесет и пет) % от срокът им на
годност, даден от техния производител, освен в случаите, в които е
постигнато изрично писмено споразумение между страните за това.
Съгласно чл. 47, ал. 9 ППЗОП, когато участник подава оферта за повече
от една обос. позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят
поотделно комплектувани документи, представляващи техн. предложение
(описани в т. 7 на Раздел XI на документацията) и отделни непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на
номера/та на номенклатурната/ите единица/и (за отворени позиции)  или
номера на позицията (за затворени позиции), за които се отнасят.
*Важно: При участие за няколко номенклатурни единици от една отворена
обособена позиция се представят:
- комплектувани документи, представляващи техн. предложение (описани в
т. 7 на Раздел XI на документацията), като в „Предложение за изпълнение
на поръчката“ (образец №3) се описват тези номенклатурни единици от
конкретната отворена обособена позиция, за които се участва и се
отнасят съответните документни, и
- един плик с надпис  „Предлагани ценови параметри“, съдържащ едно
ценово предложение (образец № 7), в което се описват и се оферират
единични цени за тези номенклатурни единици от конкретната отворена
обособена позиция, за които се участва.
Тъй като критериите за подбор за всички обособени позиции са еднакви,
при подаване на офертата си участника може да представи само едно
заявление за участие, включващо документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП (т.
-т. 2-6 от Раздел XI на документацията).
Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на
ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на
критерий най-ниска единична цена на номенклатурна единица (за отворени
позиции) или най-ниска цена на позиция (за затворени позиции), за която
се отнася предложението.На първо място се класира участникът, предложил
най-ниска единична цена на номенклатурна единица (за отворени позиции)
или най-ниска цена на позиция (за затворени позиции). В ценовото си
предложение участниците следва да оферират ед. цена за брой или
опаковка.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция
за срока на действие на договора в размер на 3 % от неговата стойност
без ДДС, която да обезпечи изпълнението му.
Изменение на договор за възлагане на настоящата обществена поръчка може
да бъде извършено при условията на чл. 116 ЗОП в случаите, описани в
документацията в Раздел IX и в проекта на договор.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:
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Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневе
срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за
открване на процедурата.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 29.09.2016 дд/мм/гггг

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

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна
⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

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