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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

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:
Николай Николов - Ръководител Направление 
„МДМТ и ИО“

+359 52302932

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

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.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 от 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 медицински консумативи и реактиви за нуждите на 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за 
период от три години
Референтен номер: ²

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 1



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.1.2) Основен CPV код: 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на поръчката включва периодични доставки на медицински 
консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след 
заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 252 
обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията.Под 
обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, 
означена с „1“,„2“,„3“ и т.н.до „252“ включително. Участието за всички 
от съдържащите се в съответната група(обособена позиция)номенклатурни 
единици е задължително,като оценката  ще се формира комплексно-на база 
сумата от стойностите на всички номенклатурни единици,включени в 
обособената позиция.Всеки участник в процедурата може да представи 
предложение за една,няколко или всички обособени позиции,като 
задължително условие е да бъдат оферирани вс. продукти от групата
(позицията) за която се участва. Възложителят не поставя ограничение за 
бр. на обособените позиции,които ще се възложат на един изпълнител. Не 
се допуска представяне на варианти на оферта.

II.1.6)  Информация относно обособените позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 20327429.35
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно  
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са  
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Анкерираща, безвъзелна, биорезорбируема система, материал 30% β-TCP и 
70% PLDL. Размери Ø 4,5, 5,5, 6,5 мм.
Обособена позиция №:  
²

1

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Анкерираща, безвъзелна, биорезорбируема система, материал 30% β-TCP и 
70% PLDL. Размери Ø 4,5, 5,5, 6,5 мм.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Анкерираща, биорезорбируема система, материал 30% β-TCP и 70% PLDL, с 
UHWMPE конци, предварително заредена на отвертка за еднократна 
употреба. Размери Ø 4,5, 5,5, 6,5 мм. - 15 броя
Обособена позиция №:  
²

2

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Анкерираща, биорезорбируема система, материал 30% β-TCP и 70% PLDL, с 
UHWMPE конци, предварително заредена на отвертка за еднократна 
употреба. Размери Ø 4,5, 5,5, 6,5 мм. - 15 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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:

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 3



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Антикоагулантен разтвор, за работа с аферезен апарат модел ComTec, 
опаковка от 600 мл. - 150 опаковки от 600 мл
Обособена позиция №:  
²

3

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Антикоагулантен разтвор, за работа с аферезен апарат модел ComTec, 
опаковка от 600 мл. - 150 опаковки от 600 мл

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Антикоагулантен разтвор, за работа с аферезен апарат модел ComTec, 
опаковка от 1000 мл. - 154 опаковки от 1000 мл
Обособена позиция №:  
²

4

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Антикоагулантен разтвор, за работа с аферезен апарат модел ComTec, 
опаковка от 1000 мл. - 154 опаковки от 1000 мл
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Апирогенен филтър, съвместим за работа с апарати Fresenius, модели 
4008E и 4008F. - 500 броя
Обособена позиция №:  
²

5

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Апирогенен филтър, съвместим за работа с апарати Fresenius, модели 
4008E и 4008F. - 500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Армиран тубус с маншет за орална и назална интубация, от 
термочувствителен PVC, отвор тип Мърфи, армировка, изработена от 
неръждаема стомана, устойчива на прегъване, профилирани като дъга. С  
балон с 
Обособена позиция №:  
²

6

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Армиран тубус с маншет за орална и назална интубация, от 
термочувствителен PVC, отвор тип Мърфи, армировка, изработена от 
неръждаема стомана, устойчива на прегъване, профилирани като дъга. С  
балон с голям обем и ниско налягане и пилотен балон с маркировка. 
Различни размери - 1200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане по 
Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х 70 мм
Обособена позиция №:  
²

7

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 6
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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)
Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане по 
Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х 70 мм 
- 400 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Балон, излъчващ паклитаксел 3,0 µg/mm2, с профил на върха 0,017” и 
матрица Бутирил-три-хексил цитрат
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Балон, излъчващ паклитаксел 3,0 µg/mm2, с профил на върха 0,017” и 
матрица Бутирил-три-хексил цитрат; покритата повърхност да са от 
цилиндрични и конусовидни раздели на балона, надминаващи проксималния и 
дисталния маркер; работна дължина 140см и съвместимост с 5F водещ 
катетър; диаметър на дисталния шафт: 2,5F ( 2,0-3,5 мм), 2,6F (4,0мм); 
да има два маркера от платина-иридий - 150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Балонен троакар за създаване на пространство за достъп при 
лапароскопска херниопластика или за осигуряване на ретроперитониален 
достъп при урологични операции
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Балонен троакар за създаване на пространство за достъп при 
лапароскопска херниопластика или за осигуряване на ретроперитониален 
достъп при урологични операции, състоящ се от балон с формата на 
бъбрек, канюла с 2 клапи - една за инсуфлация на СО2 и друга за 
надуване на балона, както и помпа за надуване на балона - 50 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Балонен троакар за създаване на пространство за достъп при 
лапароскопска херниопластика или за осигуряване на ретроперитониален 
достъп при урологични операции
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Балонен троакар за създаване на пространство за достъп при 
лапароскопска херниопластика или за осигуряване на ретроперитониален 
достъп при урологични операции. Комбинация от 2 дисектора и 2 
устройства за достъп, вградени в един инструмент. Два балона – ригиден 
балон за дисеция с бъбрековидна форма и по-малък балон за фиксация към 
коремната стена, както и гъба за фиксация и хемостаза. Да има 3 клапи –
една за инсуфлация на СО2 и две клапи за надуване на двата балона. 
Комплектът да позволя балонна дисекция и работа с инструменти 5 мм и да 
съдържа лубрикант и спринцовка - 50 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Биорезорбируем анкър с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна 
резба, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 прикачени към него 
оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Биорезорбируем анкър с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна 
резба, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 прикачени към него 
оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. анкърът се поставя 
с навиване и е изграден от резорбируем полимер и трикалциев фосфат 
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(ТСР). Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и 
сухожилия и съответните нестабилности  в рамото, глезена, стъпалото, 
лакътя, коляното и тазобедрената става. - 5 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Биорезорбируем анкър с резба по-цялата дължина, диаметър 3.0 мм с 2 
прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Биорезорбируем анкър с резба по-цялата дължина, диаметър 3.0 мм с 2 
прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца. 
Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и 
съответните нестабилности  в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, 
коляното и тазобедрената става. - 5 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за AMP (Амфетамини), индивидуално пакетирани касети. - 600 
броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Бърз тест за AMP (Амфетамини), индивидуално пакетирани касети. - 600 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за COC (Кокаин), индивидуално пакетирани касети. - 400 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Бърз тест за COC (Кокаин), индивидуално пакетирани касети. - 400 броя
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за MET (Метамфетамини), индивидуално пакетирани касети - 600 
броя
Обособена позиция №:  
²

16

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Бърз тест за MET (Метамфетамини), индивидуално пакетирани касети - 600 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за MOR (Морфин/Опиати/Хероин), индивидуално пакетирани 
касети, праг:300ng/ml. - 400 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Бърз тест за MOR (Морфин/Опиати/Хероин), индивидуално пакетирани 
касети, праг:300ng/ml. - 400 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за THC (Марихуана/Канабис),индивидуално пакетирани касети - 
400 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Бърз тест за THC (Марихуана/Канабис),индивидуално пакетирани касети - 
400 броя

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 13



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за наркотици с 10 показателя (Амфетамни, Кокаин, Марихуана, 
Бензодиазепини, Трициклични антидепресанти, Барбитурати, 
Метаамфетамини, Морфин-хероин, Метадон и Метилендиоксиметаамфетамини) 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Бърз тест за наркотици с 10 показателя (Амфетамни, Кокаин, Марихуана, 
Бензодиазепини, Трициклични антидепресанти, Барбитурати, 
Метаамфетамини, Морфин-хероин, Метадон и Метилендиоксиметаамфетамини) - 
150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бързо действуваща хемостатична марля от резорбируема оксидирана 
целулоза изработена от алфа памук, специална вплитаща технология за 
лесно проникване. Без съдържание на вискоза, 10x20 см
Обособена позиция №:  
²

20

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Бързо действуваща хемостатична марля от резорбируема оксидирана 
целулоза изработена от алфа памук, специална вплитаща технология за 
лесно проникване. Без съдържание на вискоза, 10x20 см - 550 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бързо действуваща хемостатична марля от резорбируема оксидирана 
целулоза изработена от алфа памук, специална вплитаща технология за 
лесно проникване. Без съдържание на вискоза, 5x35 см -
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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  
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изисквания)
Бързо действуваща хемостатична марля от резорбируема оксидирана 
целулоза изработена от алфа памук, специална вплитаща технология за 
лесно проникване. Без съдържание на вискоза, 5x35 см - 700 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Водач от медицинска стомана, тефлоново покритие (PTFE), за въвеждане на 
уретерален стент; прав атравматичен заоблен връх, стандартна твърдост 
на тялото и върха; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Водач от медицинска стомана, тефлоново покритие (PTFE), за въвеждане на 
уретерален стент; прав атравматичен заоблен връх, стандартна твърдост 
на тялото и върха; размери 0.028", 0.032", 0.035" или 0.038"/100, 125 
см или 150 см - 600 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Гофриран дрен от нетоксичен PVC, с рентген контрастна нишка (синя 
линия), в двойна опаковка, 250 мм х25 мм 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Гофриран дрен от нетоксичен PVC, с рентген контрастна нишка (синя 
линия), в двойна опаковка, 250 мм х25 мм - 2100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Градуирана епруветка с литиев хепаринат, подходяща за определяне на 
йонизиран калций и магнезий, 2 мл номинален обем. Индивидуално 
опакована и стерилна. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
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Градуирана епруветка с литиев хепаринат, подходяща за определяне на 
йонизиран калций и магнезий, 2 мл номинален обем. Индивидуално 
опакована и стерилна. Техниката на вземане на кръвта да бъде чрез 
аспирация, с издърпване на буталото - 36000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дакронова, плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген, "Reverse 
Locknit" оплетка, дебелина на стената 0,49 мм, само външен велур,  8 мм 
x 20 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Дакронова, плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген, "Reverse 
Locknit" оплетка, дебелина на стената 0,49 мм, само външен велур,  8 мм 
x 20 см - 70 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори. Наличие на 
два канала, за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна 
стерилна опаковка и две крила за удобен захват
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори. Наличие на 
два канала, за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна 
стерилна опаковка и две крила за удобен захват - 10000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двукомпонентна стерилна спринцовка за еднократна употреба, обем 20 мл.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
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Двукомпонентна стерилна спринцовка за еднократна употреба, обем 20 мл., 
ексцентричен луер слип, градуиране през 1 мл, прозрачен резервоар за по
-ясно визуализиране, плавно придвижване на буталото, тест за липса на 
изтичане съгласно ISO 7886-1, задържащ пръстен против изваждане на 
буталото, ергономичен дизайн на буталото, цилиндър от полипропилен, 
бутало от полиетилен - 900 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двулуменeн катетър, предназначен за осигуряване на съдов достъп за 
хемодиализа и хемоперфузия. Да са предназначени да бъдат поставени за 
период до 29 дни, 12Fr, 13 см дължина
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Двулуменeн катетър, предназначен за осигуряване на съдов достъп за 
хемодиализа и хемоперфузия. Да са предназначени да бъдат поставени за 
период до 29 дни, 12Fr, 13 см дължина - 210 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двулуменeн катетър, предназначен за осигуряване на съдов достъп за 
хемодиализа и хемоперфузия. Да са предназначени да бъдат поставени за 
период до 29 дни, 12Fr, 20 см дължина - 150 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Двулуменeн катетър, предназначен за осигуряване на съдов достъп за 
хемодиализа и хемоперфузия. Да са предназначени да бъдат поставени за 
период до 29 дни, 12Fr, 20 см дължина - 150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двулуменен катетър за временен съдов достъп за вена субклавия, 16 см - 
600 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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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)
Двулуменен катетър за временен съдов достъп за вена субклавия, 16 см - 
600 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двулуменен катетър за временен съдов достъп за вена феморалис, 20 см
Обособена позиция №:  
²

31

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Двулуменен катетър за временен съдов достъп за вена феморалис, 20 см - 
700 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дезинфектнат за гореща дезинфекция на апарати за хемодиализа на 
основата на лимонена киселина, съвместим за работа с апарати Fresenius, 
модели 4008E и 4008
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Дезинфектнат за гореща дезинфекция на апарати за хемодиализа на 
основата на лимонена киселина, съвместим за работа с апарати Fresenius, 
модели 4008E и 4008F - 500 туби от 5 литра

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на 
пероцетна киселина, съвместим за работа с апарати Fresenius, модели 
4008E и 4008F.
Обособена позиция №:  
²

33

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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  
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изисквания)
Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на 
пероцетна киселина, съвместим за работа с апарати Fresenius, модели 
4008E и 4008F. - 500 туби от 10 кг

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Диализатор с площ 1,6 м2, low flux, мембрана от полисулфон, 
стерилизация с пара - 4000 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Диализатор с площ 1,6 м2, low flux, мембрана от полисулфон, 
стерилизация с пара - 4000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
вентрикуларен и атриален пейсинг. Хистограми за сърдечна честота 
(краткосрочни и дългосрочни, предсърдни и вентрикуларни). Презентиране 
на спонтанен синусов ритъм. Контролиран AF отговор.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
вентрикуларен и атриален пейсинг. Хистограми за сърдечна честота 
(краткосрочни и дългосрочни, предсърдни и вентрикуларни). Презентиране 
на спонтанен синусов ритъм. Контролиран AF отговор. Екстензивна 
диагностика. Живот на батерията - не по-малко от 11,3години. Вид на 
батерията: литиево- йодна (2,8V, 1,3Ah). В комплект с 2 електрода с 
активна фиксация за по- добър сензинг, позволяващ улавяне на артериална 
фибрилация. Подобрена гъвкавост, улесняваща поставянето при специфични 
места. Силиконова изолация на електрода с полиуретаново покритие, 
намаляваща залепването на кабелите. Разширяващ/ прибиращ се механизъм 
за подобрено управление. Дължина 52, 58 см - 90 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дисектираща кука за конвенционална хирургия, дължина на шафта 4-9 см, 
диаметър на шафта 3мм, съвместима за работа с мултифункционален, 
комбиниран енергиен генератор - 18 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Дисектираща кука за конвенционална хирургия, дължина на шафта 4-9 см, 
диаметър на шафта 3мм, съвместима за работа с мултифункционален, 
комбиниран енергиен генератор - 18 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дренажна торба, предназначена за събиране на използвани разтвори и 
ултрафилтрат от пациента вместимост 9 литра, съвместима за работа с 
апарат The Prismaflex® System на производителя Gambro
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Дренажна торба, предназначена за събиране на използвани разтвори и 
ултрафилтрат от пациента вместимост 9 литра, съвместима за работа с 
апарат The Prismaflex® System на производителя Gambro - 360 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
трокар 12 мм x 100 мм, с прозрачна канюла - 100 мм,  автоматична защита 
на острието и регулиране на силата на поставянето му,  ауто-редюсер за 
въвеждане на инструменти 5мм, 10мм и 12мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
трокар 12 мм x 100 мм, с прозрачна канюла - 100 мм,  автоматична защита 
на острието и регулиране на силата на поставянето му,  ауто-редюсер за 
въвеждане на инструменти 5мм, 10мм и 12мм, оребрена канюла - 1500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократни ножчета за стерилно свързване, за апарат модел CompoDock
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Еднократни ножчета за стерилно свързване, за апарат модел CompoDock - 3 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднолуменен периферно въведен централен венозен катетър сет с 
максимален дебит 7мл/сек при диаметър 5Fr. Сетът съдържа: Периферен 
централен венозен катетър от полиуретан с размери: диаметър 3.0/4.0/5.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Еднолуменен периферно въведен централен венозен катетър сет с 
максимален дебит 7мл/сек при диаметър 5Fr. Сетът съдържа: Периферен 
централен венозен катетър от полиуретан с размери: диаметър 
3.0/4.0/5.0Fr и дължина 40/60см; Пункционна игла - 21G/7 cm Echo-tip; 
Водач с размери: диаметър .018" и дължина 65см; Peel-away интродюсер с 
диаметър 3.5/4.5/5.5Fr и дължина 7см; Спринцовка - 12 ml; Хидрофилен 
обтуратор; Скалпел; Хартиена линия за измерване; устройство за 
прикрепяне към кожата - 450 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
днолуменен реинфорсиран микрокатетър, полутвърд проксимален шафт със 
стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт, прав вариант. 
Дистален вътрешен диаметър 0,017", обща дължина 155см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
днолуменен реинфорсиран микрокатетър, полутвърд проксимален шафт със 
стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт, прав вариант. 
Дистален вътрешен диаметър 0,017", обща дължина 155см, използваема 
дължина 150см, дължина на върха - 2,5/5мм, съвместим с водач 0,014" - 
75 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еластична игла, титаний. Размери Ø 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 мм. 
Дължини: 220 мм, 330 мм, 440 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Еластична игла, титаний. Размери Ø 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 мм. 
Дължини: 220 мм, 330 мм, 440 мм - 15 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация за Тонзилектомия,  
аденоидектомия
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация за Тонзилектомия,  
аденоидектомия - 60 броя
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
колянна става за процедури артроскопия, реконструкция на кръстни връзки 
и раменна става 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
колянна става за процедури артроскопия, реконструкция на кръстни връзки 
и раменна става за процедури артроскопия, субакромиална декомпресия - 
15 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
раменна става за процедури артроскопия , субакромиална декомпресия и за 
колянна става процедури артроскопия
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
раменна става за процедури артроскопия , субакромиална декомпресия и за 
колянна става процедури артроскопия, реконструкция на кръстни връзки, 
хондропластика - 19 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
раменна става за процедури артроскопия , субакромиална декомпресия и за 
колянна става процедури артроскопия
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 32
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
раменна става за процедури артроскопия , субакромиална декомпресия и за 
колянна става процедури артроскопия, реконструкция на кръстни връзки - 
30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
сухожилия и фасция
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Електрод за нискотемпературна плазмена аблация с област на приложение 
сухожилия и фасция - 30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ендоскопска клампа тип "Бабкок" за еднократна употреба, диаметър 10 мм, 
дължина 31 см, изолация на ствола, дължина на челюстите - 44 мм, 
отваряне на челюстите на 34 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ендоскопска клампа тип "Бабкок" за еднократна употреба, диаметър 10 мм, 
дължина 31 см, изолация на ствола, дължина на челюстите - 44 мм, 
отваряне на челюстите на 34 мм - 50 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Желатинови тапички за абокат
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
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Желатинови тапички за абокат - 7500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. 
Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и 
постигане на предна стабилизация.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. 
Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и 
постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . 
Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на 
имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/ 2. Ø 12мм; 
дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/ 3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и 
ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Разтварящи 
се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм 
(жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син) - 6 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. 
Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и 
постигане на предна стабилизация. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. 
Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и 
постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . 
Материал: Ti-6Al-4V. Дистракция на импланта - ин ситу. Р-ри на 
имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/ 2. Ø 12мм; 
дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/ 3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и 
ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Стандартни 
винтове с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм  - 6 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Засмукваща бутилка тип хармоника, 500 мл., осигуряваща негативно 
налягане 200 mb, удължител с клампа и адаптивен конектор за различни 
размери редон катетри, закрепващ механизъм 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 36
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Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Засмукваща бутилка тип хармоника, 500 мл., осигуряваща негативно 
налягане 200 mb, удължител с клампа и адаптивен конектор за различни 
размери редон катетри, закрепващ механизъм - 3000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Игла за миелография. Дръжка с ергономичен дизайн. Градуирана скала за 
контрол на дълбочината на проникване от върха. Регулиране на дължината 
на иглата посредством стопер за дълбочина. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Игла за миелография. Дръжка с ергономичен дизайн. Градуирана скала за 
контрол на дълбочината на проникване от върха. Регулиране на дължината 
на иглата посредством стопер за дълбочина. Тройно заострен връх за 
лесна и атравматична пенетрация. Luer-lock свързване. Размери: 13, 14, 
15, 16, 18G, дължина посредством ръчно нагласяне на скалата от: 7-25-
32; 22-40-47; 37-55-62; 47-65-72; 57-75-82; 117-135-142 - 400 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Инжекция за допълнителна стерилизация (бустерна система) на дълги 
катетри за ниско-температурен плазмен стерилизатор
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Инжекция за допълнителна стерилизация (бустерна система) на дълги 
катетри за ниско-температурен плазмен стерилизатор - 1000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Инструмент за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен 
шев с дължина 45 мм и разрязване с възможност за използване на златен 
пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Инструмент за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен 
шев с дължина 45 мм и разрязване с възможност за използване на златен 
пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 мм, компресия в областта 
на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 
280 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за 
презареждане - 24 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Инструмент за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен 
шев с дължина 60 мм и разрязване с възможност за използване на златен 
пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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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)
Инструмент за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен 
шев с дължина 60 мм и разрязване с възможност за използване на златен 
пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 мм, компресия в областта 
на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 
340 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за 
презареждане - 24 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Интракоронарен водач за умерено трудни лезии, полимерно покритие по 
цялата дължина, хидрофилно покритие, наличие на спираловиден сегмент, 
дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Интракоронарен водач за умерено трудни лезии, полимерно покритие по 
цялата дължина, хидрофилно покритие, наличие на спираловиден сегмент, 
дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 мм, 
модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и 
подобрен контрол на въртене  - responsease технология, три различни 
степени на опора, конусовидна форма на върха, два варианта в зависимост 
от твърдостта на върха, диаметър 0.014", дължина поне 190 см - 180 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Интракоронарен водач, 0.014''; 180/300 см, 16 см полимерен ръкав и 
хидрофилно покритие, дължина на дисталния ренгтенопозитивен оплетен 
сегмент 16 см, връх - 0.8 g
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Интракоронарен водач, 0.014''; 180/300 см, 16 см полимерен ръкав и 
хидрофилно покритие, дължина на дисталния ренгтенопозитивен оплетен 
сегмент 16 см, връх - 0.8 g - 450 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Интродюсер  сет 8 Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ 
прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка, 
автоматична хемостатична клапа, протективено покритие,
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Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Интродюсер  сет 8 Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ 
прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка, 
автоматична хемостатична клапа, протективено покритие, напълно 
съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - сван 
ганц - 250 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Интродюсерна игла по Селдингер, 18Gx7см, прозрачна ръкохватка с крилца, 
цветово кодиран стилет, за водач 0.038“
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Интродюсерна игла по Селдингер, 18Gx7см, прозрачна ръкохватка с крилца, 
цветово кодиран стилет, за водач 0.038“ - 1200 броя 

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
разтвор Рингер с обем от 1000 мл.в екотейнер с винтова капачка - 9000 
брояразтвор Рингер с обем от 1000 мл.в екотейнер с винтова капачка
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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 Рингер с обем от 1000 мл.в екотейнер с винтова капачка - 9000 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
иригационни разтвори 330 см с клик-система за екобег 3000 мл
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
иригационни разтвори 330 см с клик-система за екобег 3000 мл - 900 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на 
биофилм за дълбоки рани, опаковка от 30 мл, съдържащ полихексанид и 
бетаин. Активен срещу MRSA 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на 
биофилм за дълбоки рани, опаковка от 30 мл, съдържащ полихексанид и 
бетаин. Активен срещу MRSA - 100 опаковки от 30 мл
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канюлиран винт Ø 2,7 мм, L 10 мм до L 30 мм през 2 мм, дължина на 
резбата 4/5/6 мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - 
кортикална, Ø на резбата 2,7 мм, Ø на ядрото 2,0 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Канюлиран винт Ø 2,7 мм, L 10 мм до L 30 мм през 2 мм, дължина на 
резбата 4/5/6 мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - 
кортикална, Ø на резбата 2,7 мм, Ø на ядрото 2,0 мм, Ø на стеблото 2,0 
мм, Ø на отвора 1,35 мм, ширина A/F 2,5 мм, Ø на главата 5,0 мм - 45 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канюлиран винт Ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм, L 60 мм до L 72 
мм през 4 мм, изцяло резбован; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 4,5 мм, Ø на ядрото 2,8 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Канюлиран винт Ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм, L 60 мм до L 72 
мм през 4 мм, изцяло резбован; материал - титаниева сплав; резба - 
спонгиозна; Ø на резбата 4,5 мм, Ø на ядрото 2,8 мм, Ø на отвора 1,75 
мм, ширина A/F 2,5 мм, Ø на главата 6,0 мм - 20 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канюлиран винт Ø 7,5 мм, L 30 мм до L 130 мм през 5 мм, дължина на 
резбата 16/32 мм, материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на 
резбата 7,5 мм, Ø на ядрото 5,0 мм, Ø на стеблото 4,9 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Канюлиран винт Ø 7,5 мм, L 30 мм до L 130 мм през 5 мм, дължина на 
резбата 16/32 мм, материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на 
резбата 7,5 мм, Ø на ядрото 5,0 мм, Ø на стеблото 4,9 мм, Ø на отвора 
3,2 мм, ширина A/F 5,0 мм, Ø на главата 9,3 мм - 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Касета за плазмен стерилизатор STERRAD 100S, по 5 броя в кутия
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Касета за плазмен стерилизатор STERRAD 100S, по 5 броя в кутия - 75 
кутии

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
постоянен достъп с дължина от маншона до върха 25-30 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
постоянен достъп с дължина от маншона до върха 25-30 см - 180 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Катетър тип Swan Ganz, за биполярно пейсиране, 3 лумена, 5 F, за 
феморално въвеждане, J образен
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Катетър тип Swan Ganz, за биполярно пейсиране, 3 лумена, 5 F, за 
феморално въвеждане, J образен - 30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
изолиране на вирусна ДНК и РНК от серум, плазма, урина, костен мозък, 
ликвор и др., включващ лизиращ буфер, два промиващи буфера, елуиращ 
буфер, лиофилизиран carrier-RNA, лиофилизирана протеиназа 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
изолиране на вирусна ДНК и РНК от серум, плазма, урина, костен мозък, 
ликвор и др., включващ лизиращ буфер, два промиващи буфера, елуиращ 
буфер, лиофилизиран carrier-RNA, лиофилизирана протеиназа К, буфер за 
разреждане на протеиназата, вода чиста от нуклеази, колонки и 
събирателни епруветки. 100 теста/опак. CE маркировка за използване за 
диагностика - 12 опаковки от 100 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кит за количесвено определяне на Хепатит D вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ мастър микс, лиофилизирани праймери/сонди, 
лиофилизиран праймер за обратна транскрипция, отрицателна контрола
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Кит за количесвено определяне на Хепатит D вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ мастър микс, лиофилизирани праймери/сонди, 
лиофилизиран праймер за обратна транскрипция, отрицателна контрола, 
лиофилизирана вътрешна контрола, лиофилизиран стандарт за изготвяне на 
стандартна крива, вода и обратна транскриптаза. Обем на реакцията - 25 
мкл. 50 теста/опак. CE маркировка за използване за диагностика - 6 
опаковки от 50 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кит за количествено определяне на BK вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ един мастър микс, съдържащ UDG, Hot Start 
полимераза, праймери, сонди и вътрешна контрола
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
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"Христо Смирненски" 1
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)
Кит за количествено определяне на BK вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ един мастър микс, съдържащ UDG, Hot Start 
полимераза, праймери, сонди и вътрешна контрола, и отделно 4 стандарта 
за изготвяне на стандартна крива. Чувствителност - 0.596 
копия/микролитър. 50 теста/опак. CE маркировка за използване за 
диагностика. - 6 опаковки от 50 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кит за количествено определяне на CMV вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ  два реакционни  микса, Так полимераза, вътрешна 
контрола, отрицателна контрола
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Кит за количествено определяне на CMV вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ  два реакционни  микса, Так полимераза, вътрешна 
контрола, отрицателна контрола, положителна контрола и два калибратора 
за изготвяне на стандартна крива. Калибраторите, миксовете и контролите 
да са предварително разтворени. Обем на реакцията - 25 мкл. 100 
теста/опак. CE 

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кит за количествено определяне на ЕВV вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ  два реакционни  микса, Так полимераза, вътрешна 
контрола, отрицателна контрола
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Кит за количествено определяне на ЕВV вирус чрез Real-Time PCR 
технология, включващ  два реакционни  микса, Так полимераза, вътрешна 
контрола, отрицателна контрола, положителна контрола и два калибратора 
за изготвяне на стандартна крива. Калибраторите, миксовете и контролите 
да са предварително разтворени. Обем на реакцията - 25 мкл. 100 
теста/опак. CE маркировка за използване за диагностика - 6 опаковки от 
100 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 6 кръгли 
заключващи отворa, L 77 мм с 6 броя заключващи кортикални винтове 3,5 
мм, T15, самонарязващи с малка глава
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 6 кръгли 
заключващи отворa, L 77 мм с 6 броя заключващи кортикални винтове 3,5 
мм, T15, самонарязващи с малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 
45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал титаний  - 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 8 кръгли 
заключващи отворa, L 100 мм с 8 броя заключващи кортикални винтове 3,5 
мм, T15, самонарязващи с малка глава, L 12 мм до L 40 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 8 кръгли 
заключващи отворa, L 100 мм с 8 броя заключващи кортикални винтове 3,5 
мм, T15, самонарязващи с малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 
45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал титаний  - 21 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал CrNiMo-
сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен, материал CrNiMo-сплав, 
ширина A/F 3,5 мм; 1 брой APS самонарязващ компресионен винт 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал CrNiMo-
сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен, материал CrNiMo-сплав, 
ширина A/F 3,5 мм; 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на 
резбата 22 мм, дължина на винта L 50 мм до L 115 мм през 5 мм, материал 
CrNiMo-сплав и 4 броя кортикални винтове  Ø 4,5 мм, самонарязващи, L 28 
мм до L 54 мм през 2 мм, материал CrNiMo-сплав, Ø на резбата 4,5 мм, Ø 
на ядрото 3,1 мм, ширина A/F 3,5 мм, Ø на главата 8,0 мм, материал 
стомана - 60 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект артериална и венозна фистулна игла, различни размери - 60 000 
броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект артериална и венозна фистулна игла, различни размери - 60 000 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект двукухинен кардиостимулатор VDD (R) пейсинг с технология за 
редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в 
минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект двукухинен кардиостимулатор VDD (R) пейсинг с технология за 
редуциране на камерното пейсиране. Оптимизация на AV интервала в 
минута. Управление на предсърдния праг на стимулация. Пейсираща 
система, която да осигурява адаптивност при промяна в прага на 
стимулация, автоматично да доставя 5.0 V резервен импулс, когато е 
засечено незаписване. Да може да бъде програмирана еднополюсно и 
двуполюсно. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на 
пароксимални предсърдни фибрилации. Програмируеми AT/AF известявания, 
специално за детекция на атриални тахиаритмии, електрокардиограма в 
реално време, алгоритъм за автоматично превключване на режима с обем 
10,4 сс и тегло 19 гр. Максимален живот на батерията - 9,7 години. В 
комплекта да бъде включен биполярен ендокардиален електрод с фиксация 
зъбци. Прав, с изолация от силикон. Размер на интродюсера - 9 Fr, 
диаметър на електрода - 2,00 мм. Връх и пръстен - от микропорест 
титаниев нитрит, с обвивка от платина-иридий - 150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, 
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включващ:
Тазобедрено стъбло за циментно закрепване
Технически характеристики: бедреното стебло трябва да бъде без яка, с 
овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, и да се 
придружава от дистален централизатор с 3 крила; материал: неръждаема 
стомана; размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, 
едно стебло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стебла с дължина 
130 мм с латерален офсет; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване
Технически характеристики: пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни 
на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра да има 
метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на 
капсулата, подобна метална нишка да съществува и на полюса на капсулата 
с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с 
височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, 
които да улесняват позиционирането на к

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект за ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода, 
включващ кран и барел с 6 ластика
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект за ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода, 
включващ кран и барел с 6 ластика - 139 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект за гръбначна стабилизация за две нива. Комплектът да съдържа: 
ниско профилни, полиаксиални 60°  винтове Ø 5; 6; 7мм; ревизионни 
винтове Ø 7,5; 8мм; редукционни винтове Ø 6; 7мм; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект за гръбначна стабилизация за две нива. Комплектът да съдържа: 
ниско профилни, полиаксиални 60°  винтове Ø 5; 6; 7мм; ревизионни 
винтове Ø 7,5; 8мм; редукционни винтове Ø 6; 7мм; дебелина на пръчката 
- 6 мм. Конфигурация: 6 винта  + 2 броя пръчки - 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект за гръбначна стабилизация за едно ниво. Комплектът да съдържа: 
ниско профилни, полиаксиални 60° винтове с двойно самонавиваща се резба 
Ø 5; 6; 7мм; ревизионни винтове Ø 7,5; 8мм
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Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект за гръбначна стабилизация за едно ниво. Комплектът да съдържа: 
ниско профилни, полиаксиални 60° винтове с двойно самонавиваща се резба 
Ø 5; 6; 7мм; ревизионни винтове Ø 7,5; 8мм; редукционни винтове Ø 6; 
7мм; дебелина на пръчката - 6 мм. Конфигурация: 4 винта  + 2 броя 
пръчки - 60 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект за гръбначна стабилизация за три нива. Комплектът да съдържа: 
ниско профилни, полиаксиални 60° винтове Ø 5; 6; 7мм; ревизионни 
винтове Ø 7,5; 8мм; редукционни винтове Ø 6; 7мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект за гръбначна стабилизация за три нива. Комплектът да съдържа: 
ниско профилни, полиаксиални 60° винтове Ø 5; 6; 7мм; ревизионни 
винтове Ø 7,5; 8мм; редукционни винтове Ø 6; 7мм; дебелина на пръчката 
- 6мм. Конфигурация: 8 винта  + 2 броя пръчки - 18 броя
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект за първично колянно протезиране, включващ: Феморален 
компонент: Инсал/Бурщайн дизайн модел без запазване на задна кръстна 
връзка, материал - CoCrMo сплав; дясна и лява конфигурация
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект за първично колянно протезиране, включващ: Феморален 
компонент: Инсал/Бурщайн дизайн модел без запазване на задна кръстна 
връзка, материал - CoCrMo сплав; дясна и лява конфигурация; по 5 
размера всеки - 550 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект за удължаване на гръбначна стабилизация за всяко следващо ниво 
над 3 нива. Комплектът да съдържа: полиаксиални кортикални винтове Ø 5; 
6; 7мм; ревизионни винтове Ø 7,5; 8мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект за удължаване на гръбначна стабилизация за всяко следващо ниво 
над 3 нива. Комплектът да съдържа: полиаксиални кортикални винтове Ø 5; 
6; 7мм; ревизионни винтове Ø 7,5; 8мм; редукционни винтове Ø 6; 7мм; с 
6 мм титаниеви пръчки - 18 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект канюлиран, интрамедуларен хумерален пирон с възможност за 
проксимално заключване в 2 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: 
интрамедуларен хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Комплект канюлиран, интрамедуларен хумерален пирон с възможност за 
проксимално заключване в 2 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: 
интрамедуларен хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 
до 3 в дисталната, размери Ø 7, 8, 9 мм, дължини от 180 до 310 мм, 
стомана; заключващи кортикални винтове Ø 3,9 мм, 20 до 65 мм, шапка - 
45 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект от артериална, венозна кръвни линии и инфузионна система - по 
1 брой, апирогенни, стерилизирани с етилен оксид или гама лъчи, 
съвместими с апарат за хемодиализа Fresenius 4008 S Classik
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект от артериална, венозна кръвни линии и инфузионна система - по 
1 брой, апирогенни, стерилизирани с етилен оксид или гама лъчи, 
съвместими с апарат за хемодиализа Fresenius 4008 S Classik, 
осигуряващи необходимия за ефективно хемодиализно лечение кръвен дебит, 
с вътрешен диаметър на помпения сегмент  от 6,35 до 8,00 мм  и дължина  
на същия от 380 до 390 мм, обозначени на опаковката. Диаметър на 
венозния чорап d - 22 мм. Дължина на артериалния край 4,5-5,0 метра, 
дължина на венозния край - от 3,1 до 3,4 метра - 55 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект от артериална, венозна кръвни линии и инфузионна система - по 
1 брой, апирогенни, стерилизирани с етилен оксид или гама лъчи, 
съвместими с апарат за хемодиализа Fresenius 4008 S
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект от артериална, венозна кръвни линии и инфузионна система - по 
1 брой, апирогенни, стерилизирани с етилен оксид или гама лъчи, 
съвместими с апарат за хемодиализа Fresenius 4008 S, осигуряващи 
необходимия за ефективно хемодиализно лечение кръвен дебит, с вътрешен 
диаметър на помпения сегмент  от 6,35 до 8,00 мм  и дължина  на същия 
от 380 до 390 мм, обозначени на опаковката. Диаметър на венозния чорап 
d - 30 мм. Дължина на артериалния край 4,5-5,0 метра, дължина на 
венозния край - от 3,1 до 3,4 метра - 36 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект ъглово стабилна анатомична, латерална плака за дистален фемур 
4,5 мм, ширина на главата 32 мм, ширина на стъблото 17 мм, дебелина 7 
мм, разстояние между отворите в стъблото 18 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект ъглово стабилна анатомична, латерална плака за дистален фемур 
4,5 мм, ширина на главата 32 мм, ширина на стъблото 17 мм, дебелина 7 
мм, разстояние между отворите в стъблото 18 мм, с до 9 заключващи, 
самонарязващи кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, 
позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката и 
стандартни, самонарязващи кортикални винтове, материал титаний. 
Комплекта да съдържа: ъглово стабилна латерална плака за дистален фемур 
4,5 мм със 7 кръгли заключващи отвора; един компресионен и съответно 4, 
7, 9, 11 и 13 заключващи компресионни отвора, L 207 - 314 мм през 36 
мм, десни и леви, титаний; заключващи кортикални винтове 4,5 мм с 
конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и 
заключване към плаката, T25, самонарязващи, L 14 мм до L 42 мм през 2 
мм, L 45 мм до L 90 мм през 5 мм, титаний; кортикални винтове 4,5 мм, 
самонарязващи, L 14 мм до L 42 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 
мм, титаний; заключващи перипротезни винтове 4,5 мм,

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект тибиален пирон от стомана, с възможност за заключване в 
различни равнини. Комплектът да съдържа: тибиален пирон с 5 отвора в 
проксималната част и от 4 в дисталната
Обособена позиция №:  91

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 64



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект тибиален пирон от стомана, с възможност за заключване в 
различни равнини. Комплектът да съдържа: тибиален пирон с 5 отвора в 
проксималната част и от 4 в дисталната, размери Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13 
мм, дължини от 270 мм до 420 мм през 15 мм, заключващи кортикални 
винтове Ø 4,9 мм, 20 мм до100 мм, шапка - 30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект ъглово стабилна анатомична, латерална плака за проксимална  
тибия 4,5 мм, ширина на главата 34 мм, ширина на стъблото 14 мм, 
дебелина 4,2 мм, разстояние между отворите в стъблото 18 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Комплект ъглово стабилна анатомична, латерална плака за проксимална  
тибия 4,5 мм, ширина на главата 34 мм, ширина на стъблото 14 мм, 
дебелина 4,2 мм, разстояние между отворите в стъблото 18 мм, с до 9 
заключващи, самонарязващи кортикални винтове с конусовидна глава и 
нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката и 
стандартни, самонарязващи кортикални винтове, материал титаний. 
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Комплекта да съдържа: ъглово стабилна латерална плака за проксимална  
тибия 4,5 мм, с 6 кръгли заключващи отвора, 1 компресионен отвор и 
съответно 6, 8, 10 и 12 компресионни заключващи отвора, L 113 - 221 мм 
през 36 мм, десни и леви; заключващи кортикални винтове 4,5 мм, с малка 
глава, T25, самонарязващ, L 75 мм до L 90 мм през 5 мм, титаниев; 
заключващ кортикален винт 4,5 мм с конусовидна глава и нарез, 
позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, T25, 
самонарязващ, L 14 мм до L 42 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 
мм; кортикални винтове 3,5 мм, с малка глава, самонарязв

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Конечен титаниев анкър (котва), напълно резбован. Самонарезните костни 
винтове да са с диаметър 5мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Конечен титаниев анкър (котва), напълно резбован. Самонарезните костни 
винтове да са с диаметър 5мм, предварително заредени с два конеца №2 (5 
метра) и да са поставени на водач (отверка) за еднократна употреба - 45 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Коничен стопер за сонди и катетри, пластмасов, стерилен
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Коничен стопер за сонди и катетри, пластмасов, стерилен - 3600 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Коронарен балон за PTCA, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 
см. Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,25 мм - 4,00мм, дължини: 10 мм - 
30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 16 ATM. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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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)
Коронарен балон за PTCA, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 
см. Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,25 мм - 4,00мм, дължини: 10 мм - 
30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 16 ATM. Тройно сгъване на балона, 
Rapid – exchange design, на проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, 
профил на върха 0,016˝, Memo-wrap технология - 500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Крио-епруветки, с обем 2 мл, стерилни, с външен винт
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Крио-епруветки, с обем 2 мл, стерилни, с външен винт - 36 опаковки от 
500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Криосак с три извода, с обем 250 мл., за замразяване на продукт до 50 
мл, скосени от страната на изводите, за по-добро и по-пълно изтичане на 
съхранявания в тях клетъчен продукт
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Криосак с три извода, с обем 250 мл., за замразяване на продукт до 50 
мл, скосени от страната на изводите, за по-добро и по-пълно изтичане на 
съхранявания в тях клетъчен продукт - 450 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Криосак с три извода, с обем 500 мл., за замразяване на продукт до 50 
мл, скосени от страната на изводите, за по-добро и по-пълно изтичане на 
съхранявания в тях клетъчен продукт
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
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"Христо Смирненски" 1
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)
Криосак с три извода, с обем 500 мл., за замразяване на продукт до 50 
мл, скосени от страната на изводите, за по-добро и по-пълно изтичане на 
съхранявания в тях клетъчен продукт - 450 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ксилол - 1800 опаковки от 1 литър

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Лазерно влакно  за Урологичен холмиум YAG лазер, тип-Tower, модел Н-30, 
за фрагментация на камъни, разрязване, изрязване, аблация и коагулация. 
Дължина 3 м, за еднократна употреба - с микрочип.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Лазерно влакно  за Урологичен холмиум YAG лазер, тип-Tower, модел Н-30, 
за фрагментация на камъни, разрязване, изрязване, аблация и коагулация. 
Дължина 3 м, за еднократна употреба - с микрочип. Размери: 150, 200, 
273, 365, 550 и 940  микрона - 240 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Марлена лап. лента 8 м/80 см, 8 дипли без РПН
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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  
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изисквания)
Марлена лап. лента 8 м/80 см, 8 дипли без РПН - 4000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент - биолимус А9 с 
дозировка 15,6 μg/ мм - аблуминално покритие. Водач: 0,014“, дизайн: 
квадратична връзка с "S" образни конектори
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент - биолимус А9 с 
дозировка 15,6 μg/ мм - аблуминално покритие. Водач: 0,014“, дизайн: 
квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина на стратове 
0.0047“/0,12 мм и модел с 6 или 9 корони, Ro маркери 90 см и 100 см от 
върха, профил на преминаване на лезия - 0.018“/0,46 мм, Диаметър на 
шафта: проксимално 2,0Fr, дистално 2.6Fr/2.8Fr; хидрофилно покритие W-
II, полезна дължина - 142 см; радиална сила > 0.67 bar / 500 ммHg. 
Възможност за отваряне на клетка на стратове - 1,56 мм. Дължини: 
8/11/14/18/24/28/33/36 мм, диаметри: 2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4,00 
мм. - 1080 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Механична билифлетна аортна и митрална клапа, изключително мек дакронов 
шевен ринг с биолитно покритие за повишена хемосъвместимост и с форма 
на тапа за оптимално интра-ануларно позициониране
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Механична билифлетна аортна и митрална клапа, изключително мек дакронов 
шевен ринг с биолитно покритие за повишена хемосъвместимост и с форма 
на тапа за оптимално интра-ануларно позициониране и избягване на 
паравалвуларни течове, подходяща при нормален анулус и при ниски 
коронарни остии. Титаниев стягащ ринг за предотвратяване на деформация. 
Орифис - 100% пиролитичен карбон с възможност за завъртане на място, 
дори след имплантиране с помощта на ротатор. Разтваряне на платната до 
78º за ниски нива на регургитация и загуба на енергийна ефективност. 
Размери - от 19 мм до 25 мм за аортна и от 27 мм  до 33 мм за митрална 
клапа - 100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Микроепруветки 0,5 мл, К3 ЕДТА, размери 11х40 мм, от високо прозрачен 
PET, нестерилни - 78 опаковки от 1000 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Микроепруветки 0,5 мл, К3 ЕДТА, размери 11х40 мм, от високо прозрачен 
PET, нестерилни - 78 опаковки от 1000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Многократно ножче за краниотом със свределовидна форма, съвместимо с 
мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Многократно ножче за краниотом със свределовидна форма, съвместимо с 
мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni - 60 броя
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация, 
компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро, с 
модулна шийка. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация, 
компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро, с 
модулна шийка. Да предоставя възможност за избор на комбинации на 
различни ъгли, дължини и позиции на бедрената шийка, която да е 
произведена от сплав CoCrMo – (ISO 5832 – 12).  Материалът, от който да 
е изработено стеблото да е TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и да е покрито с 
хидроксиапатит - HA (ISO 13779 – 2), да има 6 размера за ляво и 6 
размера за дясно бедро: C - 120 мм, D - 124 мм, E - 131 мм, F - 139 мм, 
G - 146 мм, H - 153. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 12/14. 
Видове модулни шийки: Нормал S, Нормал L, Варус Валгус S 8°, Варус 
Валгус L 8°, Анте Ретро S 15°, Анте Ретро L 15°, Варус Валгус S 16°, 
Варус Валгус L 16°, Варус Ретро Дясна S, Варус Ретро Дясна L, Варус 
Ретро Лява S, Варус Ретро Лява L. Да са изработени от материал CoCrMo - 
ISO 5832-12 - 180 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Мъжки пластмасов адаптер, тип luer lock, за свързване към медицински 
изделия
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Мъжки пластмасов адаптер, тип luer lock, за свързване към медицински 
изделия - 1200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур. Катетър от полиуретан, 
навит перфориран край, или Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и 
навит перфориран (прав) край;Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур. Катетър от полиуретан, 
навит перфориран край, или Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и 
навит перфориран (прав) край;Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (2,9; 4,0; 
4,8)маркировки за дължина. Разцепващ се отделим интродюсер стерилен. 
Специални набори за педиатрия и за микропедиатрия - 150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур. Катетър от полиуретан, 
навит перфориран край, или Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и 
навит перфориран (прав) край;Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур. Катетър от полиуретан, 
навит перфориран край, или Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и 
навит перфориран (прав) край;Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (2,9; 4,0; 
4,8)маркировки за дължина. Разцепващ се отделим интродюсер стерилен. 
Специални набори за педиатрия и за микропедиатрия - 150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируем плетен конец, коприна с покритие от натурален восък, 
лигатура, черна,   дебелина 3/0, дължина 250 см - 54 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Нерезорбируем плетен конец, коприна с покритие от натурален восък, 
лигатура, черна,   дебелина 3/0, дължина 250 см - 54 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ножица за конвенционална хирургия, тип "ножица" 14 cм дължина, 5 мм 
диаметър, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за 
хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена
Обособена позиция №:  115
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ножица за конвенционална хирургия, тип "ножица" 14 cм дължина, 5 мм 
диаметър, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за 
хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена - 99 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Паклитаксел излъчващ PTCА балон катетър, проксимален шафт - 1,9 Fr, 
дистален шафт - 2,5 Fr, дължина - 145 см, брахиален и феморален маркер 
- 100 см и 110 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Паклитаксел излъчващ PTCА балон катетър, проксимален шафт - 1,9 Fr, 
дистален шафт - 2,5 Fr, дължина - 145 см, брахиален и феморален маркер 
- 100 см и 110 см, съвместим с водещ катетър 5 Fr и с водач 0.014”. 
Профил на върха - 0.016”, размери: диаметри 2,00 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 
2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм и 4,00 мм с дължини 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 
мм, 30 мм, 35 мм и 40 мм - 60 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Перикардна биопротеза за аортна и митрална позиция, изработена от три 
симетрични платна от телешки перикард. Многокомпонентен стент  
изработен от кобалт-хром-никелова сплав
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Перикардна биопротеза за аортна и митрална позиция, изработена от три 
симетрични платна от телешки перикард. Многокомпонентен стент  
изработен от кобалт-хром-никелова сплав, защитен перикарден пръстен на 
изхода. Хемодинамични показатели- ЕОА ≥ 2кв. см. при размер 23мм. 
Процес на антикалцификация необратимо премахващ едновременно 
нестабилните глутаралдехиди и фосфолипиди. Размери 19мм – 33мм - 90 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с два 
камерни електрода. Да има възможност за честотна адаптация, 3 вида 
честотни и 3 вида AV хистерези
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с два 
камерни електрода. Да има възможност за честотна адаптация, 3 вида 
честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за субкутанна 
електрокардиограма. Наличие на: автоматична проверка на прага на 
захващане в предсърдие, лява камера и дясна камера, отговори при 
предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ изследване, 
записи на 2000 епизода за двете камери, защита срещу пейсмейкър 
медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 години при номинални 
параметри, рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се 
настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. Да поддържа 
бивентрикуларна стимулация при наличието на камерен сензинг. Наличие на 
алгоритми за поддържане регулярността на камерните интервали по време 
на AT/AF епизоди и осигуряване пейсиране при симптоматични пациенти със 
сигнификантни спадове на сърдечната честота. Функцията да следи 
промените в импеданса на гръдният кош, възоснова на съдъ

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Плеврален катетър с метален мандрен и рентгеноконтрастна ивица, при 
пневмоторакс, плевралнен емпием  и др., градуировка в см., започваща от 
проксималния отвор, за максимално сигурно позициониране.
Обособена позиция №:  120
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Плеврален катетър с метален мандрен и рентгеноконтрастна ивица, при 
пневмоторакс, плевралнен емпием  и др., градуировка в см., започваща от 
проксималния отвор, за максимално сигурно позициониране. Размери Ch 10- 
3,3 мм; CH 12- 4,0 мм; CH 16- 5,3 мм; CH 20-6,6 мм; CH 24-8,0 мм CH 28-
9,3 мм; CH 32- 10,6 мм - 2400 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Подсилена политетрафлуороетиленова протеза за периферна артериална 
реконструкция, двуслойна, стандартна стена, хеликоидални рингове за 
повишена устойчивост спрямо огъване и компресия
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Подсилена политетрафлуороетиленова протеза за периферна артериална 
реконструкция, двуслойна, стандартна стена, хеликоидални рингове за 
повишена устойчивост спрямо огъване и компресия, различни размери - 120 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиестерни, прави, плетени, съдови протези със стандартна дебелина на 
стената - 0.49 мм, покрити с колаген и импрегнирани със сребърен 
ацетат, само външен велур, с диаметър 6, 7 и 8 мм 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Полиестерни, прави, плетени, съдови протези със стандартна дебелина на 
стената - 0.49 мм, покрити с колаген и импрегнирани със сребърен 
ацетат, само външен велур, с диаметър 6, 7 и 8 мм и дължина 40 см - 210 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиестерни, прави, тъкани съдови протези, с  колагеново покритие, само 
външен велур, с дебелина на стената 0,38 мм, с диаметър от 24 до 36 мм 
и дължина 15 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Полиестерни, прави, тъкани съдови протези, с  колагеново покритие, само 
външен велур, с дебелина на стената 0,38 мм, с диаметър от 24 до 36 мм 
и дължина 15 см - 150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полу-автоматично еднократно устройство с „гилотинно режеща” система, за 
биопсия на меки тъкани. Оразмерена  и маркирана канюла на иглата. 
Различни размери
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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  
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изисквания)
Полу-автоматично еднократно устройство с „гилотинно режеща” система, за 
биопсия на меки тъкани. Оразмерена  и маркирана канюла на иглата. 
Различни размери - 450 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Права съдова протеза, изработена от политетрафлуоретилен, единичен слой 
ePTFE, без допълнителна външна обвивка (wrap), порьозност 20-30µ, 
тънкостенна, с тънък спираловиден ринг (small beading)
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Права съдова протеза, изработена от политетрафлуоретилен, единичен слой 
ePTFE, без допълнителна външна обвивка (wrap), порьозност 20-30µ, 
тънкостенна, с тънък спираловиден ринг (small beading), различни 
размери - 54 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Премонтиран коронарен стент от хром-кобалтова сплав - F562 върху 
паклитаксел-излъчващ балон. Съдържание на паклитаксел на балона: 3,0 
микрограма на квадратен милиметър. 
Обособена позиция №:  
²

126

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Премонтиран коронарен стент от хром-кобалтова сплав - F562 върху 
паклитаксел-излъчващ балон. Съдържание на паклитаксел на балона: 3,0 
микрограма на квадратен милиметър. Съотношение метал/артерия при раздут 
стент - 14 %, recoil < 4%, изключително висока флексибилност. Профил на 
върха 0,016˝. Носеща система: балон, полиамиден с паклитаксел, семи-
комплиантен, с тройно сгъване и ном. налягане 11 ATM. RBP - 18 ATM. 
Диаметри - 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50 и 4,00 мм, дължини - 10, 14, 
18, 22 и 28 мм - 1930 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пълнител със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,0мм, 6 
реда скоби с еднаква височина на затваряне
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
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медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Пълнител със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,0мм, 6 
реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена 
и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и 
разрязване, 45мм дължина на шева - 90 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 2,0мм, 
6 реда скоби с еднаква височина на затваряне
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 2,0мм, 
6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за 
отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев 
и разрязване, 60мм дължина на шева - 90 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не
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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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 30 (30% Tricalcium 
Phosphate (β-TCP) + 70% Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с Ø 9 мм  и L 25, 
30, 35 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 30 (30% Tricalcium 
Phosphate (β-TCP) + 70% Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с Ø 9 мм  и L 25, 
30, 35 мм - 100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 60 (60% Tricalcium 
Phosphate (β-TCP) + 40% Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с Ø 9 мм  и L 25, 
30, 35 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 60 (60% Tricalcium 
Phosphate (β-TCP) + 40% Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с Ø 9 мм  и L 25, 
30, 35 мм - 100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза,  с  
ниско Ph, с високо съдържание на  карбоксил 19,5 % w/w,  без наличие на  
ε-капролактам
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза,  с  
ниско Ph, с високо съдържание на  карбоксил 19,5 % w/w,  без наличие на  
ε-капролактам,  с доказан бактерициден ефект  in vitro и  in vivo  
срещу грам + (поз.)и грам( отр.) бактерии (MRSE, MRSA, VRE, E.coli, 
PRSP), пълна резорбция между 7 и 14 дни,  тип мрежа, размер 10х20см - 
720 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 89



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Да НеОпции
Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза,  с  
ниско Ph, с високо съдържание на  карбоксил 19,5 % w/w,  без наличие на  
ε-капролактам
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза,  с  
ниско Ph, с високо съдържание на  карбоксил 19,5 % w/w,  без наличие на  
ε-капролактам,  с доказан бактерициден ефект  in vitro и  in vivo  
срещу грам + (поз.)и грам( отр.) бактерии (MRSE, MRSA, VRE, E.coli, 
PRSP), пълна резорбция между 7 и 14 дни,  тип мрежа, размер 5х35см - 
720 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза,  с  
ниско Ph, с високо съдържание на  карбоксил 19,5 % w/w,  без наличие на  
ε-капролактам
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза,  с  
ниско Ph, с високо съдържание на  карбоксил 19,5 % w/w,  без наличие на  
ε-капролактам,  с доказан бактерициден ефект  in vitro и  in vivo  
срещу грам + (поз.)и грам( отр.) бактерии (MRSE, MRSA, VRE, E.coli, 
PRSP), пълна резорбция между 7 и 14 дни,  тип мрежа, размер 5х7,5см - 
360 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем хемостатичен прах - опаковка от 3 грама, съдържащ 
ултрахидрофилни адхезивни полимерни частици (абсорбиращи се 
полизахариди).Стандартен апликатор с дължина 100 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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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)
Резорбируем хемостатичен прах - опаковка от 3 грама, съдържащ 
ултрахидрофилни адхезивни полимерни частици (абсорбиращи се 
полизахариди).Стандартен апликатор с дължина 100 мм - 66 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируема хемостатична подложка от колаген.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Резорбируема хемостатична подложка от колаген. Структурата на 
подложката да бъде богата на повърхността, с цел прилепване на 
тромбоцитите и по този начин да се осигурява допълнителен тласък на 
съсирване. Да дава възможност за комбиниране с тъканно лепило и 
антибиотици. Пълна абсорбция до 3 седмици, 3х5 см - 288 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируема хемостатична подложка от колаген.
Обособена позиция №:  
²

137

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Резорбируема хемостатична подложка от колаген. Структурата на 
подложката да бъде богата на повърхността, с цел прилепване на 
тромбоцитите и по този начин да се осигурява допълнителен тласък на 
съсирване. Да дава възможност за комбиниране с тъканно лепило и 
антибиотици. Пълна абсорбция до 3 седмици, 5х8 см - 144 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 
9мм трохантерен винт и 6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване 
с 4,8 мм кортикални винтове.  
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
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"Христо Смирненски" 1
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)
Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 
9мм трохантерен винт и 6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване 
с 4,8 мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. 
Шийно диафизарен ъгъл 135 гр. Дължина на импланта 220 мм - 60 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки/см2, нестерилни, 
рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за експозиция на органи и 
тъкан по време на операции, размер L 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки/см2, нестерилни, 
рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за експозиция на органи и 
тъкан по време на операции, размер L - 120 кутии от 1000 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ръкавици латексови, без пудра, леко хлорирани, под 50 мкгр протеини на 
грам,  усилени, с удължен маншет, за рискови манипулации, различни 
размери  
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ръкавици латексови, без пудра, леко хлорирани, под 50 мкгр протеини на 
грам,  усилени, с удължен маншет, за рискови манипулации, различни 
размери - 5000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ръкохватка за инструменти за мултифункционален енергиен генератор с 
комбинирана ултразвукова и адванс биполярна технология с опция за 
софтуерна актуализация GEN11 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ръкохватка за инструменти за мултифункционален енергиен генератор с 
комбинирана ултразвукова и адванс биполярна технология с опция за 
софтуерна актуализация GEN11, съвместима с ултразвукови инструменти 
ACE23E, ACE36E, HAR23, HAR36, ACE14S, WAVE18S, за многократна употреба 
- 30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ръкохватка за инструменти, съвместимас мултифункционален, комбиниран 
енергиен генератор Ultrascision, за многократна употреба 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ръкохватка за инструменти, съвместимас мултифункционален, комбиниран 
енергиен генератор Ultrascision, за многократна употреба - 6 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 96



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ръкохватка за провеждане на крио-аблациионни оперативни процедури с 
гъвкав накрайник и възможност за активно размразяване
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ръкохватка за провеждане на крио-аблациионни оперативни процедури с 
гъвкав накрайник и възможност за активно размразяване, съвместима със 
система за крио-аблации Cryo Icebox V6 и акцесорни китов, производство 
на Atricure (USA) - 6 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ръкохватка за провеждане на крио-аблациионни оперативни процедури с 
гъвкав накрайник, възможност за активно размразяване и облекчено 
огъване на накрайника
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Ръкохватка за провеждане на крио-аблациионни оперативни процедури с 
гъвкав накрайник, възможност за активно размразяване и облекчено 
огъване на накрайника, съвместима със система за крио-аблации Cryo 
Icebox V6 и акцесорни китове, производство на Atricure (USA) - 24 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за апаратна афереза, за събиране на стволови клетки от периферна 
кръв и на мононуклеарни клетки, съвместим с аферезен апарат модел 
ComTec 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за апаратна афереза, за събиране на стволови клетки от периферна 
кръв и на мононуклеарни клетки, съвместим с аферезен апарат модел 
ComTec - 60 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
биопсия на меки тъкани. Лек и компактен дизайн, позволяващ бързо и 
точно извличане на пробата посредством специален механизъм и използване 
само на едната ръка. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
биопсия на меки тъкани. Лек и компактен дизайн, позволяващ бързо и 
точно извличане на пробата посредством специален механизъм и използване 
само на едната ръка. Канюла и външна коаксиална игла с маркирани стъпки 
на разстояние 1см. Echotip връх на иглата. Два варианта: 10 мм и 20 мм 
дължина на изхвърляне.Канюла с размери: 16, 18, 20 G; Дължина на игла: 
9, 15, 20см - 900 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за вертеброцимент и инструментариум, състоящ се от 20 g цимент, 
съставен от много високо концентриран циркониев оксид, позволяващ 
непрекъснат радиологичен мониторинг
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за вертеброцимент и инструментариум, състоящ се от 20 g цимент, 
съставен от много високо концентриран циркониев оксид, позволяващ 
непрекъснат радиологичен мониторинг. Опаковка от ампула със стерилна 
течност и торбичка от стерилен прах (комплект от течен мономер и 
полимер на прах). Инструментален комплект състоящ се от бутало с 
дължина 253 мм, работна канюла с дължина 228 мм с диаметър 3 мм и 
пълнител с дължина 227 мм, работна дължина 187 мм и диаметър 3,5 мм; 
канюла  с дължина 167,5 мм; работна канюла с дължина 132 мм и диаметър  
3,8 мм; система за смесване на до 40 грама костен цимент с различен 
вискозитет; спринцовка в комплект с въвеждащ катетър за въвеждане на 
цимента в прешлена с капацитет 10 см3 - 12 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за кифопластика
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за кифопластика, състоящ се от 1 бр. балон катетър - 1 бр. балон 
катетър с първоначална дължина 10 мм, максимален обем 3 куб. см., 
ширина 14 мм, дължина при раздуване 16 мм при максимално налягане 300 
PSI или 1 бр. балон катетър с първоначална дължина 15 мм, максимален 
обем 5 куб. см., ширина 17 мм, дължина при раздуване 22 мм при 
максимално налягане 300 PSI или 1 бр. балон катетър с първоначална 
дължина 20 мм, максимален обем 7 куб. см., ширина 19 мм, дължина при 
раздуване 34 мм при максимално налягане 300 PSI, и еднократна 
спринцовка 20 мл с работен обхват 0 ATM (0 PSI) до 24,6 ATM (350 PSI), 
показваща с точност + 10% от пълната скала на обхвата на скалата и 35% 
до 65% (RH) работна некондензираща влажност, завършваща с трипътно 
кранче - 12 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и 
фекална инконтиненция. Имплантируема нервностимулаторна система с 
условна ЯМР съвместимост за глава с пациентски програматор. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и 
фекална инконтиненция. Имплантируема нервностимулаторна система с 
условна ЯМР съвместимост за глава с пациентски програматор. Сетът 
трябва да съдържа: 
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1. Имплантируем едноканален невростимулатор 
• Съвместим с тестови и постоянни електроди; • Възможност за директно 
свързване с електроди без нужда от удължители.
2. Външен тестов невростимулатор и контролер
• Контролерът да има възможност за минимум 3 предварително зададени 
програми; • Да разпознава автоматично външния невростимулатор; • 
Възможност за бързо спиране; • Външният тестов невростимулатор трябва 
да е водоустойчив и да се свързва безжично с контролера.
3. Пациентски програматор за имплантируем едноканален невростимулатор
• Възможност за циклично стартиране на предварително зададената 
програма за сакрална невромодулация; • Функция за бързо спиране.
4. Електроди за тестова стимулация - 4 броя с 3мм разстояние между тях.
5. Електроди за перманентна стимулац

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за междучелюстна фиксация, включваща две шини тип Erich с дължина 
13 см и двадесет броя фиксиращи ластици 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за междучелюстна фиксация, включваща две шини тип Erich с дължина 
13 см и двадесет броя фиксиращи ластици - 300 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за терапевтичен плазмен обмен, предназначен за ползване само с 
монитор PRISMAFLEX за терапевтичен плазмен обмен (плазмафереза)
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за терапевтичен плазмен обмен, предназначен за ползване само с 
монитор PRISMAFLEX за терапевтичен плазмен обмен (плазмафереза). 
Системата да е предназначена за пациенти с автоимунни заболявания и 
такива които се нуждаят от плазмен обмен - 200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за трепанобиопсия. Връх -Трокар тип. Дръжка с ергономичен дизайн. 
Luer-lock свързване. Сетът включва: екстрактор и канюла с анкъринг 
система за сигурност, водач, предпазно капаче. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за трепанобиопсия. Връх -Трокар тип. Дръжка с ергономичен дизайн. 
Luer-lock свързване. Сетът включва: екстрактор и канюла с анкъринг 
система за сигурност, водач, предпазно капаче. Размери: 7, 8, 9, 11, 
13G, дължина: 10, 15см - 360 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сет за цитафереза, съвмесим с апарат Spectra Optia
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сет за цитафереза, съвмесим с апарат Spectra Optia - 180 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект 18 мм, 2 обли игли, 1/2 кръг,  дебелина 4/0, дължина 75 см. - 36 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект 18 мм, 2 обли игли, 1/2 кръг,  дебелина 5/0, дължина 90 см - 36 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект 18 мм, обла игли, 1/2 кръг,  дебелина 4/0, дължина 75 см - 108 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект 26 мм, 2 обли игли, 1/2 кръг,  дебелина 3/0, дължина 90 см - 54 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект 26 мм, 2 обли игли, 1/2 кръг,  дебелина 4/0, дължина 60 см. - 108 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект 26 мм, обла игла, 1/2 кръг,  дебелина 3/0, дължина 75 см - 108 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект, 13 мм, 2 обли игли, 1/2 кръг, дебелина 6/0, дължина 120 см - 36 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект, 8 мм, 2 обли игли, 3/8 кръг,  дебелина 7/0, дължина 60 см - 108 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
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Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект,13 мм, 2 обли игли, 3/8 кръг,  дебелина 6/0, дължина 75 см - 108 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в 
синьо с меденфталоцианин; специално модифицирана опаковка срещу мемори 
ефект22 мм, 2 обли игли, 1/2 кръг,  дебелина 4/0, дължина 90 см - 108 
кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игли 
с оребрено тяло за стабилен захват, USP 2/0, дължина 75cм, две обли 
игли със заострен връх, 26мм, 1/2 кръг 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33640000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игли 
с оребрено тяло за стабилен захват, USP 2/0, дължина 75cм, две обли 
игли със заострен връх, 26мм, 1/2 кръг - 10 800 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен нерезорбируем, плетен конец от полиестер (етилен терефталат) 
с покритие от полисиликон ,  18 мм, 2 обли игли 1/2, зелен,  дебелина 
3/0, дължина 90 см.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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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)
Синтетичен нерезорбируем, плетен конец от полиестер (етилен терефталат) 
с покритие от полисиликон ,  18 мм, 2 обли игли 1/2, зелен,  дебелина 
3/0, дължина 90 см. - 54 кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен хидрогел за запечатване на дура матер на главния и гръбначен 
мозък. Двукомпонентен (активиран полиетилен гликол + полиетиленимин). 
Антимикробни свойства, анти-адхезивно действие.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен хидрогел за запечатване на дура матер на главния и гръбначен 
мозък. Двукомпонентен (активиран полиетилен гликол + полиетиленимин). 
Антимикробни свойства, анти-адхезивно действие. Резорбируем - 90 дни. 
Зелено оцветяване. Количество - 6 мл. Mодел за апликация - вграден 
автоматичен спрей и удължен наконечник с р-р 170мм, позволяващ и 
транссфеноидална апликация - 20 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не
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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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, монофиламентен, нерезорбируем конец от полиамид 6.66, 
оцветен в синьо, игла със силиконово покритие, 4/0 дебелина, 80 см 
дължина, 2 обли игли 20 мм, 1/2 извивка 
Обособена позиция №:  
²

168

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, монофиламентен, нерезорбируем конец от полиамид 6.66, 
оцветен в синьо, игла със силиконово покритие, 4/0 дебелина, 80 см 
дължина, 2 обли игли 20 мм, 1/2 извивка - 36 кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със 
силиконово покритие
Обособена позиция №:  
²

169

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със 
силиконово покритие, 2/0, зелен, 2 обли игли с режещ връх, 18 мм, 1/2 
извивка, 90см дължина, филц 3X3 - 36 кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със 
силиконово покритие
Обособена позиция №:  
²

170

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със 
силиконово покритие, 2/0, зелен, 2 обли игли с режещ връх, 18 мм, 1/2 
извивка, 90см дължина, филц 3X5 - 36 кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със 
силиконово покритие
Обособена позиция №:  
²

171

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със 
силиконово покритие, 2/0, зелен, 2 обли игли с режещ връх, 25 мм, 1/2 
извивка, 90см дължина, филц 3X7 - 36 кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от тетрафлуороетилен, игла от неръждаема стомана 
със силиконово покритие
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Обособена позиция №:  
²

172

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер (етилен 
терефталат), покритие от тетрафлуороетилен, игла от неръждаема стомана 
със силиконово покритие,  2/0, зелен, 2 обли игли, 25 мм, 3/8 извивка, 
75 см дължина - 36 кутии от 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от поликапролактон и калциев стеарат, виолетов. Средносрочна 
резорбция - 65% здравина на 14 ден. 
Обособена позиция №:  
²

173

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от поликапролактон и калциев стеарат, виолетов. Средносрочна 
резорбция - 65% здравина на 14 ден. Пълна резорбция между 60 и 90 дни, 
USP 1,5x70 см - 1200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
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Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетов и неоцветен, 
двойно опакован. 
Обособена позиция №:  
²

174

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетов и неоцветен, 
двойно опакован. Средносрочна резорбция - 65% здравина на 14-ия ден, 40 
% на 21-ия ден. Пълна резорбция между 60-90 дни, USP 2-0, виолетов, 75 
см, 1/2 обла игла, 27 мм - 3000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от поликапролактон и калциев стеарат, виолетов. Средносрочна 
резорбция - 65% здравина на 14 ден. 
Обособена позиция №:  
²

175

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от поликапролактон и калциев стеарат, виолетов. Средносрочна 
резорбция - 65% здравина на 14 ден. Пълна резорбция между 60 и 90 дни, 
USP 2, 6x45 см - 1200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетов и неоцветен, 
двойно опакован. 
Обособена позиция №:  
²

176

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 119



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетов и неоцветен, 
двойно опакован. Средносрочна резорбция - 65% здравина на 14-ия ден, 40 
% на 21-ия ден. Пълна резорбция между 60-90 дни, USP 1, виолетов, 75 
см, 1/2 обла игла,  35 мм - 3000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% з
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни, USP 3/0, комплект 6x45 см - 9000 комплекта от 
6x45см

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 
Обособена позиция №:  
²

178

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни, USP 2/0, 70 см - 7200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 
Обособена позиция №:  
²

179

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни, USP 2/0, комплект 5x70 см - 7200 комплекта от 
5x70см

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни, USP 3/0, 70 см - 9000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни, USP 2, комплект 6x45 см - 3000 комплекта от 
6x45см

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон.
Обособена позиция №:  
²

182

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни, USP 1, 70 см - 9000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от поликапролактон и калциев стеарат, виолетов. Средносрочна 
резорбция - 65% здравина на 14 ден
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от поликапролактон и калциев стеарат, виолетов. Средносрочна 
резорбция - 65% здравина на 14 ден. Пълна резорбция между 60 и 90 дни, 
USP 2, 6x45 см - 2400 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 15мм.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Система за билатерална балонна кифопластика. Размери на балона - 15мм. 
Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), 
водачи, работни канюли, свредло, балон катетри (издържащи на максимално 
налягане до 350 PSI), с вградени манометри и шприци, с трипътни 
кранове, апликатори за костен цимент. Костен цимент uFix - PMMA (20гр 
прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во) - 120 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, 
включваща: протрузионната клетка трябва да е изработена от титан, 
специално за лявата и за дясната страна
Обособена позиция №:  
²

185

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, 
включваща: протрузионната клетка трябва да е изработена от титан, 
специално за лявата и за дясната страна, да има поне 7 размера от 48-72 
мм с външен диаметър и 45-69 мм вътрешен диаметър, да има множество 
отвори за закрепване с винтове 20-60 мм в ацетабулум илиум и исхиум и 
да позволява контуриране. Феморална глава съвместима с конус 12/14. 
Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за 
свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5,  +12; 
Материал: Co-Cr. Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна 
хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с 
костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, 
способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния 
компонент и пост-оперативна прослeдяемост. Вътрешен диаметър от 28 мм. 
Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE. Костен цимент, със 
среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибио

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, 
включваща: модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит
Обособена позиция №:  
²

186

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, 
включваща: модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с 
хидроксиапатит. Проксимална част - конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса, с 
размери 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по най-много 10 мм и общо 2 
различни форми, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо 
дисталната част на стеблото през 10 градуса.  Три отвора за 
допълнителна фиксация.  Дистална част на стеблото трябва да е 
анатомично извита и да бъде с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и 
да бъде с дължини от 200 до 320 мм, със стъпка най-много 50 мм, всички 
стемове, по-дълги от 200 мм и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат 
опция за допълнителна дистална фиксация с винт, с диаметър 5 мм. 
Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява 
с помощта на конусообразно удължение на стема и винт, проксималната 
част от стема трябва да е оформена степеновидно, което предотвратява 
пропадане на протезата. Острието на дисталната част на ст

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става, 
включваща: феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и 
обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става, 
включваща: феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и 
обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. 
Сагиталният профил на компонента е изграден от множество пресичащи се 
радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и 
възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване по 
време на движение. С възможност за избор между стандартен и тесен 
фемурален компонент. Размери: най-малко 14 размера. Материал: Кобалт - 
хром сплав. Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с 
жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. 
Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и 
тибиалните компоненти. Високо полирана артикулираща повърхност. Наличие 
на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална 
циментна фиксация. Наличие на  опорен ръб и жлеб в предната и задната 
част на компонента за оптимална фиксация на тибиалния ин

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, 
включваща: модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с 
хидроксиапатит. Проксимална част - конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. 
Обособена позиция №:  
²

188

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ж
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)
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, 
включваща: модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с 
хидроксиапатит. Проксимална част - конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. 
Размерът на проксималната част - 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по 
най-много 10 мм и общо 2 различни форми, като да дава възможност за 
промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото през 10 
градуса.  Проксималната част на протезата трябва да има общо три отвора 
за допълнителна фиксация.  Анатомично извита дистална част на стеблото 
с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и да бъде с дължини от 200 до 
320 мм, със стъпка най-много 50 мм, всички стемове, по-дълги от 200 мм 
и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат опция за допълнителна 
дистална фиксация с винт, с диаметър 5 мм. Връзката между дисталната и 
проксималната част трябва да се осъществява с помощта на конусообразно 
удължение на стема и винт, проксималната част от стема трябва да е 
оформена степеновидно, което предотвратява пропа

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за кръвопреливане, с пластмасова игла и филтър
Обособена позиция №:  
²

189

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
д
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)
Система за кръвопреливане, с пластмасова игла и филтър - 54 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за ревизионно колянно протезиране. Тип пълен хиндж. Циментно 
закрепване. Материал: CoCrMo, материал на клип: инокс, тибиално плато 
произведено от полиетилен
Обособена позиция №:  
²

190

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Система за ревизионно колянно протезиране. Тип пълен хиндж. Циментно 
закрепване. Материал: CoCrMo, материал на клип: инокс, тибиално плато 
произведено от полиетилен. Размери: фемур - дължина 150, ширина 55 мм с 
диаметър 18 мм, тибия - дължина 145, ширина 55 мм с диаметър 18 мм - 24 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система от титаниеви импланти за стабилизиция в торако-лумбалния отдел, 
включваща 8 броя титаниеви полиаксиални или моноаксиални винтове с 8 
броя заключващ винт, 2 титаниеви/виталиеви пръчки
Обособена позиция №:  
²

191

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Система от титаниеви импланти за стабилизиция в торако-лумбалния отдел, 
включваща 8 броя титаниеви полиаксиални или моноаксиални винтове с 8 
броя заключващ винт, 2 титаниеви/виталиеви пръчки. Материал на 
винтовете Ti6Al4V, дължини на винтовете: при диаметър 4,0 мм от 20 до 
45 мм през 5 мм; диам. 4,5 мм от 25 до 45 мм; диам. 5,5 мм от 25 до 50 
мм; диам. 5,5 мм от 25 до 55 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с 
плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване 
тип шестограм. Титаниева пръчка (материал Ti6Al4V,)или виталиева пръчка 
(материал Co60Cr20Mo5) с диам. 4.5 мм и дължини от 200 до 480 мм. 
Ламинарни, педикуларни, трансверзални (офсет) куки (материал Ti6Al4V), 
с различна дължина и ширина на острието - 36 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Смарт карта, съвместима с апарат Roller 20PN, производство на фирма 
Alifax (Италия) (инструмент за автоматично отчитане на СУЕ), брой 
импулса (теста) за 4000 импулса/тест 
Обособена позиция №:  
²

192

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Смарт карта, съвместима с апарат Roller 20PN, производство на фирма 
Alifax (Италия) (инструмент за автоматично отчитане на СУЕ), брой 
импулса (теста) за 4000 импулса/тест - 18 карти за 4000 броя 
импулса/теста 

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично 
затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и странично закрепване към 
мерителя, обем 2 литра 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично 
затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и странично закрепване към 
мерителя, обем 2 литра - 1500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 12, 14 и 
16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид на канала 
- отворен, с два броя отвори 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 12, 14 и 
16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид на канала 
- отворен, с два броя отвори - 24 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спинална игла  за анестезия, с връх Quincke, G18x3 (1,30 х 88 мм)
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Спинална игла  за анестезия, с връх Quincke, G18x3 (1,30 х 88 мм) - 
1800 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилен еднократен универсален комплект от 2-слоен материал, с 
бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м., хидрофилен 
полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Стерилен еднократен универсален комплект от 2-слоен материал, с 
бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м., хидрофилен 
полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м., 10 
компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 лепящ чаршаф 
150/240 см, 1 лепящ чаршаф 170/175 см, 2 лепящи чаршафa 75/90 см, 4 
кърпи 33/33 см, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на 
директива EN 13795 за хирургични чаршафи - 450 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилен нефростомен сет, двустъпкова техника
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Стерилен нефростомен сет, двустъпкова техника. Да не съдържа латекс.
Размер 6 – канюла19,5G/0.95мм, дължина120мм, водач 0.028”;
Размер 8 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038”;
Размер 10 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038”;
Комплектът да съдържа:
- Пункционна канюла, две части, с маркировка на върха за ултразвук;
- Водач с интродюсер,прибл. 800 мм.; - Катетър разширител,прибл. 125 
мм., със стилет.
- Катетър тип Pigtail, от полиуретан, рентгенопозитивен,с дължина 
прибл. 30см, централно отворен, с хидрофилно покритие, с 6 дренажни 
отворa, със стъпка за фиксиране, с Luer-Lock конектор;
-  Спирателно кранче; - Адаптор за уринаторна торба; - 3 броя етикети 
за документацият - 1800 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилен ръкав за лапароскопска камера за еднократна употреба, състоящ 
се от бял пластмасов пръстен-рамка, полиетителов ръкав, две сини лепящи 
ленти за закрепване. Размери 150ммx2500мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Стерилен ръкав за лапароскопска камера за еднократна употреба, състоящ 
се от бял пластмасов пръстен-рамка, полиетителов ръкав, две сини лепящи 
ленти за закрепване. Размери 150ммx2500мм. Да бъде стерилизиран с 
етилен-оксид - 6000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилен сет за редукция на TNC фракции от различни видове клетъчни 
продукти, съвместим с апарат Sepax 2 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Стерилен сет за редукция на TNC фракции от различни видове клетъчни 
продукти, съвместим с апарат Sepax 2 - 60 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилно острие за микрохирургия с остър връх, 15 градуса, 3 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Стерилно острие за микрохирургия с остър връх, 15 градуса, 3 мм - 3600 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилно полимернио покривало тип 26 за операционен микроскоп OPMI 
Pentero 900
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Стерилно полимернио покривало тип 26 за операционен микроскоп OPMI 
Pentero 900. Патентован дизайн за защита на обектива с премахване на 
отблясъци  и оптични аберации, възможност за смяна на лещата - 450 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 
5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, с пет отвора 
Обособена позиция №:  
²

202

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 
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5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, с пет отвора - 12 000 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 6 FR, дължина 26 см.
Обособена позиция №:  
²

203

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 6 FR, дължина 26 см. Без отвори по дължината на 
тялото, подходящ за пациенти с туморни образувания. Престой в организма 
- 12 мес - 270 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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:

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 139



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 6 FR, дължина 26 см.
Обособена позиция №:  
²

204

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 6 FR, дължина 26 см. Престой в организма - 12 мес 
- 270 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 7 FR, дължина 26 см.
Обособена позиция №:  
²

205

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 7 FR, дължина 26 см. Без отвори по дължината на 
тялото, подходящ за пациенти с туморни образувания. Престой в организма 
- 12 мес - 270 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 7 FR, дължина 26 см.
Обособена позиция №:  
²

206

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Термочуствителен уретерален стент сет, с радиопозитивна лена. 
Съдържание на сета: двоен пигтейл стент,  хидрофилен водач и 
позиционер. Диаметър 7 FR, дължина 26 см. Престой в организма - 12 мес 
- 270 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тест - ленти за измерване на кръвна захар за глюкомер FreeStyle Optium.
Обособена позиция №:  
²

207

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Тест - ленти за измерване на кръвна захар за глюкомер FreeStyle Optium. 
Индивидуално опакована тест-лента в алуминиево фолио, без кодиращо 
устройство, време за тестване 5 секунди, обем на кръвната проба 0,6 μl,  
улеснено постявяне на кръвната проба на ръба на тест-лентата - 360 
опаковки от 50 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниев анкър с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба и 
остър връх, тип троакар, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм 
Обособена позиция №:  
²

208

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Титаниев анкър с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба и 
остър връх, тип троакар, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 прикачени 
към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. анкърът е 
самопробивен и самонарезен, поставя се с навиване и е изграден от 
титан. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и 
сухожилия и съответните нестабилности  в рамото, глезена, стъпалото, 
лакътя, коляното и тазобедрената става - 5 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, medium, 5,6 мм височина в затворено 
положение, 5,8 мм ширина 
Обособена позиция №:  
²

209

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, medium, 5,6 мм височина в затворено 
положение, 5,8 мм ширина - 36 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, micro, 2,6 мм височина в затворено 
положение, 3,1 мм ширина
Обособена позиция №:  
²

210

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, micro, 2,6 мм височина в затворено 
положение, 3,1 мм ширин - 36 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, small, 3,6 мм височина в затворено 
положение, 4,2 мм ширина 
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Обособена позиция №:  
²

211

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, small, 3,6 мм височина в затворено 
положение, 4,2 мм ширина - 45 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, small/medium, 4,7 мм височина в затворено 
положение, 4,6 мм ширин 
Обособена позиция №:  
²

212

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG33

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Титаниев лигатурен клипс, с ромбоидално пирамидално оребряване и 
триъгълен профил на клипса, small/medium, 4,7 мм височина в затворено 
положение, 4,6 мм ширин - 30 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниев напречен конектор за гръбначна стабилизация с променливи 
дължини 30-70мм и 70-120мм
Обособена позиция №:  
²

213

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Титаниев напречен конектор за гръбначна стабилизация с променливи 
дължини 30-70мм и 70-120мм - 12 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, средно-големи, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 8,9 мм височина, 7,8 
мм ширина 
Обособена позиция №:  
²

214

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо, средно-големи, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 8,9 мм височина, 7,8 
мм ширина - 360 магазина от 6 клипса

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне първо 
на върховете, оребрена захващаща повърхност, 10,7 мм височина, 11,0мм 
ширина
Обособена позиция №:  
²

215

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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  

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 147



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

изисквания)
Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне първо 
на върховете, оребрена захващаща повърхност, 10,7 мм височина, 11,0мм 
ширина - 600 магазина от 6 клипса

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Титаниеви лигатурни клипси, средно големи - диамантен профил, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм височина, 
8,1мм ширин
Обособена позиция №:  
²

216

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Титаниеви лигатурни клипси, средно големи - диамантен профил, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм височина, 
8,1мм ширин - 720 магазина от 6 клипса

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Торако и лумбосакрална предна и задна стабилизация. Конфигурация за две 
нива, включваща шест титаниеви моно- или полиаксиални винта;
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Торако и лумбосакрална предна и задна стабилизация. Конфигурация за две 
нива, включваща шест титаниеви моно- или полиаксиални винта; шест 
титаниеви фиксиращи винта и две титаниеви пръчки - моно- и полиаксиални 
винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване 
до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на 
главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при 
диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; 
диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна 
кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 
мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна 
повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм 
шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 
20 мм - 54 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трахеостомна канюла с балон, страничен отвор за аспирация над балона, с 
маркировка за размера на канюлата върху контролния балон, с фиксираща 
лента, номера 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм
Обособена позиция №:  
²

218
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Трахеостомна канюла с балон, страничен отвор за аспирация над балона, с 
маркировка за размера на канюлата върху контролния балон, с фиксираща 
лента, номера 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм - 540 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, 
въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен 
корпус, устойчивост на агресивни медикаменти - 3600 броя
Обособена позиция №:  
²

219

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, 
въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен 
корпус, устойчивост на агресивни медикаменти - 3600 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трикомпонентна спринцовка 10 мл, концентричен луер-лок връх за здраво 
свързване с игли или удължителни линии, прозрачен цилиндър с черна 
градуировка през 0,2 мл, 
Обособена позиция №:  
²

220

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Трикомпонентна спринцовка 10 мл, концентричен луер-лок връх за здраво 
свързване с игли или удължителни линии, прозрачен цилиндър с черна 
градуировка през 0,2 мл, силиконова лубрикация за лесно движение на 
буталото, пръстен за превенция на инцидентно изваждане на буталото - 12 
000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна 
иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип 
Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна 
иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип 
Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 
18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. Дължина 42 см; Да 
не съдържа латекс - 300 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и 
аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, с удължител 100 см, 
различни цветове, устойчиво на агресивни медикамент 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и 
аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, с удължител 100 см, 
различни цветове, устойчиво на агресивни медикамент - 900 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тръби за орална и назална интубация, с око Мърфи и балон с голям обем и 
ниско налягане, изработени от термочувствителен  PVC, без латекс и  
DOP, армирани,  закривени, устойчиви на огъване, прозрачни, 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Тръби за орална и назална интубация, с око Мърфи и балон с голям обем и 
ниско налягане, изработени от термочувствителен  PVC, без латекс и  
DOP, армирани,  закривени, устойчиви на огъване, прозрачни, с 
маркировка също и на пилотния балон - 600 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Устройство за  перкутанно  зашиване при съдов достъп. Предназначено за 
затваряне на феморален съдов достъп с големина от  5F -21F
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Устройство за  перкутанно  зашиване при съдов достъп. Предназначено за 
затваряне на феморален съдов достъп с големина от  5F -21F. (съшиването 
на отвори с размер над 8F изисква използването на две или повече 
устройства - 30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Уринаторна торба с клапан 2л, 1,5  метра
Обособена позиция №:  
²

227

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Уринаторна торба с клапан 2л, 1,5  метра - 70 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5 мм 
диаметър, 20 хеликообразни фиксатора от титан 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5 мм 
диаметър, 20 хеликообразни фиксатора от титан - 100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5 мм 
диаметър, 30 хеликообразни фиксатора от титан 
Обособена позиция №:  
²

229

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5 мм 
диаметър, 30 хеликообразни фиксатора от титан - 100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 1,4 м2. "Low flux" 
прoпускливост 
Обособена позиция №:  
²

231

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
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полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 1,4 м2. "Low flux" 
прoпускливост - 1200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 1,6 м2. "Low flux" 
прoпускливост
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 1,6 м2. "Low flux" 
прoпускливост - 5 500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 1,8 м2. "Low flux" 
прoпускливост 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 1,8 м2. "Low flux" 
прoпускливост - 55 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 2,1 м2. "Low flux" 
прoпускливостэ
Обособена позиция №:  
²

234

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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  
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изисквания)
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полиетерсулфон, с повърхност с ефективна площ 2,1 м2. "Low flux" 
прoпускливост - 35 000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полисулфон, с повърхност с ефективна площ 0,8 м2. "Low flux" 
прoпускливост, вътрешнопарова стерилизация
Обособена позиция №:  
²

235

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полисулфон, с повърхност с ефективна площ 0,8 м2. "Low flux" 
прoпускливост, вътрешнопарова стерилизация - 300 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полисулфон, с повърхност с ефективна площ 1,6 м2. "High flux" 
прoпускливост, вътрешнопарова стерилизация 
Обособена позиция №:  
²

236

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хемодиализатор със синтетични диализани мембрани, изработени от 
полисулфон, с повърхност с ефективна площ 1,6 м2. "High flux" 
прoпускливост, вътрешнопарова стерилизация - 5 500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хемостатични титанови клипси за автоматичен клипапликатор - малки-
средни, в стерилен контейнер по 8 клипса последния да бъде цветно 
кодира 
Обособена позиция №:  
²

237

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 160



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Хемостатични титанови клипси за автоматичен клипапликатор - малки-
средни, в стерилен контейнер по 8 клипса последния да бъде цветно 
кодира - 180 магазина от 12 клипса

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки, без 
хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 см, въздухопропусклива, 
без латекс, силна адхезия, ролка с размери 10,1 см x 9,1 м 
Обособена позиция №:  
²

238

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки, без 
хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 см, въздухопропусклива, 
без латекс, силна адхезия, ролка с размери 10,1 см x 9,1 м - 1000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки, без 
хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 см, въздухопропусклива, 
без латекс, силна адхезия, ролка с размери 7,6 см x 9,1 м -
Обособена позиция №:  
²

239

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хипоалергенна лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки, без 
хартиен носител, с микро перфорация на всеки 5 см, въздухопропусклива, 
без латекс, силна адхезия, ролка с размери 7,6 см x 9,1 м - 600 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хипоалергична бяла еластична самозалепваща се лепенка от нетъкан 
полиестер, с тегло 37-54  g/m² в неразтегното състояние, с 
хипоалергично полиакрилатно адхезивно лепило с количество 30-36  g/m²,
Обособена позиция №:  
²

240

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Хипоалергична бяла еластична самозалепваща се лепенка от нетъкан 
полиестер, с тегло 37-54  g/m² в неразтегното състояние, с 
хипоалергично полиакрилатно адхезивно лепило с количество 30-36  g/m², 
обработено с ултравиолетови лъчи и покрито с едностранно силиконизирана 
хартия за освобождаване (със странични разделители) с тегло 87-95 g/m². 
Лепенката да е дишаща и да се използва за фиксиране на превръзки, 
тръби, катетри, измерващи устройства и инструменти  с размер 9,2 м x 10 
см. Продуктът да не съдържа латекс и фталат - 1200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хипоалергична бяла еластична самозалепваща се лепенка от нетъкан 
полиестер, с тегло 37-54  g/m² в неразтегното състояние, с 
хипоалергично полиакрилатно адхезивно лепило с количество 30-36  g/m²
Обособена позиция №:  
²

241

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хипоалергична бяла еластична самозалепваща се лепенка от нетъкан 
полиестер, с тегло 37-54  g/m² в неразтегното състояние, с 
хипоалергично полиакрилатно адхезивно лепило с количество 30-36  g/m², 
обработено с ултравиолетови лъчи и покрито с едностранно силиконизирана 
хартия за освобождаване (със странични разделители) с тегло 87-95 g/m². 
Лепенката да е дишаща и да се използва за фиксиране на превръзки, 
тръби, катетри, измерващи устройства и инструменти с размер 9,2 м х 15 
см. Продуктът да не съдържа латекс и фталат - 360 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови, различни размери
Обособена позиция №:  
²

242

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови, различни размери - 1500000 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез хромогенна ин ситу 
хибридизаци
Обособена позиция №:  
²

243

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез хромогенна ин ситу 
хибридизаци - 60 опаковки от 40 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
PTFE съдова протеза със специален двупорест дизайн и с  покритие от 
Heparin за тромбоустойчива луменна повърхност
Обособена позиция №:  
²

244

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
PTFE съдова протеза със специален двупорест дизайн и с  покритие от 
Heparin за тромбоустойчива луменна повърхност. Ковалентно свързване и 
йонни взаимодействия за свързване на  Heparin с повърхността на лумена, 
което води до по-добра биосъвместимост на протезата.  Две различни 
дължини на фибрите, за по-ниска тромбогенност. Допълнителна спирала по 
дължината за по-голяма устойчивост при усукване и компресия. Размери: 
диаметър 5мм/ дължина 40см; диаметър 6;7;8мм; дължина 50см; диаметър 
5мм/ дължина 70см; диаметър 6;7;8мм/ дължина 80см - 30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 165



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
USP 2/0, бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон. Срок 
на резорбция - 6 месеца, 35% здравина на 42 ден, виолетов, дължина 
70cм, 26мм, 1/2 кръг, обла игла 
Обособена позиция №:  
²

245

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
USP 2/0, бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон. Срок 
на резорбция - 6 месеца, 35% здравина на 42 ден, виолетов, дължина 
70cм, 26мм, 1/2 кръг, обла игла - 2100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Конфигурации за краниална реконструкция, перфорация, краниално рязане, 
краниално бориране и краниална фиксация на костно ламбо
Обособена позиция №:  
²

246

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Конфигурации за краниална реконструкция, перфорация, краниално рязане, 
краниално бориране и краниална фиксация на костно ламбо

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Конфигурации за предна шийна стабилизация
Обособена позиция №:  
²

247

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Конфигурации за предна шийна стабилизация

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Конфигурации за задна тораколумбална стабилизация
Обособена позиция №:  
²

248

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Конфигурации за задна тораколумбална стабилизация

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна резо
Обособена позиция №:  249
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Синтетичен, резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено 
ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване
Обособена позиция №:  
²

250

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено 
ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за real-time PCR анализ с апарат StepOne Plus
Обособена позиция №:  
²

251

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Реактиви и консумативи за real-time PCR анализ с апарат StepOne Plus

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 ІI: Описание / Обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи и реактиви за кръвно-газов анализатор RapidLab 1265 - 
затворена система
Обособена позиция №:  
²

252

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
медицински склад на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1
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)
Консумативи и реактиви за кръвно-газов анализатор RapidLab 1265 - 
затворена система

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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 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
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален  
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
Публично състезание
Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

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

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Установена е динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен 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: 2017/S 208-429834
Номер на обявлението в РОП:811715
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за  
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна  
прозрачност ex ante)
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IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с  
горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез  
обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за  
предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7205
Обособена позиция №: ² 190
Наименование:
Договор №7205 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Топ Хоспитал Сървис АД 202161036
Пощенски адрес:
бул. Черни връх 47
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1647 BG
Електронна поща: Телефон:
zavramcheva@thservice-bg.com +359 28620192
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.thservice-bg.com +359 24084013
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 144000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
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(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7198
Обособена позиция №: ² 14, 15, 16, 17, 18, 19
Наименование:
Договор №7198 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
АА Медикъл България ООД 175155243
Пощенски адрес:
р-н Красно село, бул. България 52К, вх. А, ет. 4, ап. 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411  1680 BG
Електронна поща: Телефон:
aamedicalbulgaria@gmail.com +359 29623982
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.aamedicalbulgaria.com +359 29625386
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3615
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
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Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7187
Обособена позиция №: ² 20, 21
Наименование:
Договор №7187 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Сърджимед ЕООД 131316061
Пощенски адрес:
жк Хаджи Димитър, бл.115, вх.Г, ап.102
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1510 BG
Електронна поща: Телефон:
surgimed@abv.bg +359 24921389
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.surgimed.bg +359 28400658
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
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Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 34700
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7207
Обособена позиция №: ² 151, 191, 217
Наименование:
Договор №7207 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Ви енд Ди Сървисис ООД 175384288
Пощенски адрес:
ул. Г. С. Раковски 130, ет.1, ап.4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
doraatanassova@hotmail.com +359 889513599
Интернет адрес: (URL) Факс:
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+359 29515264
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 591000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7204
Обособена позиция №: ² 5, 33, 34, 235, 236
Наименование:
Договор №7204 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД 107567351
Пощенски адрес:
 ул. Любен Каравелов 26, ет.4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
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Габрово BG322 5308 BG
Електронна поща: Телефон:
head.office@fmc-bg.com +359 66804540
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.head.office.com +359 66806169
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 293850
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7156
Обособена позиция №: ² 28, 29, 32, 68, 88, 89, 197
Наименование:
Договор №7156 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
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Дъчмед интернешанъл ЕООД 130929543
Пощенски адрес:
кв. Лозенец, ул. Бигла 48, ет.5
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1164 BG
Електронна поща: Телефон:
info@dutchmed.bg +359 29200123
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.dutchmed.bg +359 29200384
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 580380
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7196
Обособена позиция №: ² 22, 143, 144
Наименование:
Договор №7196 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
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Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Биомедика България ЕООД 131189596
Пощенски адрес:
бул. Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика, сграда 2, ет.2, офис 203
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1330 BG
Електронна поща: Телефон:
katya.hristova@bmgrp.bg +359 24472833
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bmgrp.bg +359 24472831
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 105600
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7206
Обособена позиция №: ² 106,114,155-164,166,168-172,209-212
Наименование:
Договор №7206 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
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Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медикард ООД 201142660
Пощенски адрес:
ул. Иван Сусанин 44
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
office@medicard.bg +359 29555878
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.medicard.bg +359 28581303
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 806707.77
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7170
Обособена позиция №: ² 243
Наименование:
Договор №7170 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
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V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Омнимед ООД 121438533
Пощенски адрес:
ул. Царица Елеонора 9
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
omnimed@techno-link.com +359 29555404
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.omnimed.com +359 29555404
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 131100
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7191
Обособена позиция №: ² 1,2,42,64-66,75-77,82-84,86,87,90-92,
Наименование:
Договор №7191 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви, ОП 1,2,42,64-66,75-77,82-84,86,87,90-92,109,129,130,213 и 250

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
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Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ЮСС Медика ООД 201156292
Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III 54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
office@ussmedica.bg +359 29530263
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ussmedica.bg +359 29525821
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3185908.33
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7157
Обособена позиция №: ² 35
Наименование:
Договор №7157 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
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Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Прохелт ЕООД 831544869
Пощенски адрес:
бул. Прага 40
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Електронна поща: Телефон:
phealth@mail.techno-link.com +359 28650081
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.phealth.com +359 28658154
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 180000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7171
Обособена позиция №: ² 198
Наименование:
Договор №7171 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Парамедика ООД 131288014
Пощенски адрес:
жк Младост бл. 86, ет. 4, ап. 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@paramedica-bg.bg +359 28733416
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.paramedica-bg.bg +359 28733416
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16200
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
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Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7160
Обособена позиция №: ² 244
Наименование:
Договор №7160 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Новимед Кардио ЕООД 130551238
Пощенски адрес:
район Триадица, жк Манастирски ливади-Б, Сградата на евроцентър, бл. 
65, ет. 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1404 BG
Електронна поща: Телефон:
novimed@inet.bg +359 24219069
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.novimed.bg +359 28548144
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 27000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
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възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7161
Обособена позиция №: ² 148, 149, 246, 247, 248
Наименование:
Договор №7161 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Електромед Мед България ЕООД 201416886
Пощенски адрес:
ул. Силистра 28Е, офис 3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пловдив BG421 4000 BG
Електронна поща: Телефон:
info@electromed.bg +359 32241604
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.electromed.bg +359 32241606
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 381350
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
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(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7159
Обособена позиция №: ² 26,30,31,49,52,97,99,102,195,225
Наименование:
Договор №7159 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медицинска техника инженеринг ООД 831641528
Пощенски адрес:
жк Младост 1, бл. 28Б ул. Димитър Моллов
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1750 BG
Електронна поща: Телефон:
info@mte-bg.com +359 24627123
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.mte-bg.com +359 24627115
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
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Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 78533.75
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7193
Обособена позиция №: ² 140
Наименование:
Договор №7193 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Юнимедика ЕООД 831844012
Пощенски адрес:
бул. Шипченски проход, бл. 247, ап. 33
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1113 BG
Електронна поща: Телефон:
unimedica@mbox.contact.bg +359 29733855
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.unimedica.bg +359 28707439

Да Не
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Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1500
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7197
Обособена позиция №: ² 61,62 63,112,121,193,219,221,222
Наименование:
Договор №7197 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Б. Браун Медикал ЕООД 175016820
Пощенски адрес:
бул. Христофор Колумб 64, сграда А2, офис 111
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1592 BG
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Електронна поща: Телефон:
gergana.gyosheva@bbraun.com +359 28076781
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29743083
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 180122.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7168
Обособена позиция №: ² 3, 4, 39, 146, 199
Наименование:
Договор №7168 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Антисел България ООД 121152973
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Пощенски адрес:
район р-н Сердика, ул. Индустриална 11, Бизнес сити Василев Плаза, ет. 
8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1202 BG
Електронна поща: Телефон:
antisel@antisel.bg +359 29531224
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.antisel.bg +359 29524183
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 84817.14
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7209
Обособена позиция №: ² 177, 178, 179, 180, 181, 182, 238, 239, 249
Наименование:
Договор №7209 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
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Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Бикомед ООД 130421337
Пощенски адрес:
жк Красна поляна, ул. Румяна, бл.24, вх.Г, ап.85
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
op@bikomed.net +359 29553695
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29552012
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 412974.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7169
Обособена позиция №: ² 107
Наименование:
Договор №7169 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
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Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Билмед ЕООД 200362439
Пощенски адрес:
ул. Полк. Свещаров 10, ет.3, ап.4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 90021 BG
Електронна поща: Телефон:
office@bilmed-bg.com +359 52740394
Интернет адрес: (URL) Факс:
WWW.bilmed-bg.com +359 52740394
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16380
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7180
Обособена позиция №: ² 43, 44, 45, 46, 47
Наименование:
Договор №7180 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
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V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
БК Медикал ЕООД 831029075
Пощенски адрес:
район Сердика, бул. Сливница 141-143
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1230 BG
Електронна поща: Телефон:
office@bkmedical.eu +359 29201978
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bkmedical.eu +359 29201978
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 59462
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7164
Обособена позиция №: ² 24
Наименование:
Договор №7164 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
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TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Имесса Консулт ООД 121786792
Пощенски адрес:
район Красно село, ул. Дамян Груев 10-12, ет. 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Електронна поща: Телефон:
office@imessa.net +359 29530523
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.imessa.net +359 29505751
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 27720
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7182
Обособена позиция №: ² 38, 124
Наименование:
Договор №7182 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
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Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
КА-М Медикъл ЕООД 130517990
Пощенски адрес:
район Триадица, ул. Братя Чакрин 10, ет. 5, ап. 19
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1404 BG
Електронна поща: Телефон:
ka_m_op@abv.bg +358 78505301
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ka_m_op.bg +359 28625462
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 156600
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7194
Обособена позиция №: ² 125, 134
Наименование:
Договор №7194 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Девимед ООД 130322047
Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III 23, ет.3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1612 BG
Електронна поща: Телефон:
devimed@abv.bg +359 29533616
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.devime.bg +359 29533616
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 77750
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
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Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7154
Обособена позиция №: ² 25, 50, 51, 122, 123, 167, 184
Наименование:
Договор №7154 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Кардио Медикал ЕООД 201980901
Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III 23, ет.3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1612 BG
Електронна поща: Телефон:
cardiomedical@abv.bg +359 29533616
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.cardiomedical.bg +359 29533616
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 811875
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)
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V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7179
Обособена позиция №: ² 118
Наименование:
Договор №7179 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Интерагро 90 ЕООД 175265750
Пощенски адрес:
жк Илинден, бл.55, вх.Б, ет.4, ап.34
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1309 BG
Електронна поща: Телефон:
office@interagro90.com +359 28548147
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.interagro90.com +359 28548147
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
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(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7200
Обособена позиция №: ² 37, 152
Наименование:
Договор №7200 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
01.03.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Сани Мед ЕООД 121427533
Пощенски адрес:
 жк Яворов бл. 52
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1111 BG
Електронна поща: Телефон:
sanimed@gmail.com +359 29879533
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.sanimedcom +359 29879533
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 149017.60
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или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7183
Обособена позиция №: ² 12, 13, 113, 185, 186, 187, 188, 208
Наименование:
Договор №7183 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Фаркол АД 102227154
Пощенски адрес:
гр. Бургас, ул. Сан Стефано 28
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Бургас BG341 8000 BG
Електронна поща: Телефон:
farkol@farkol.bg +359 56851721
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.farkoll.bg +359 56851722
Изпълнителят е МСП Да Не
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V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 149250
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7210
Обособена позиция №: ² 80, 85, 96
Наименование:
Договор №7210 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Сико-Фарма ООД 040859856
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1303, ул. Брегалница 47, ет.7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1303 BG
Електронна поща: Телефон:
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syco@mail.orbitel.bg +359 28224548
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.syco.bg +359 28224548
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2483958.33
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7153
Обособена позиция №: ²  34, 227, 231, 232, 233, 234
Наименование:
Договор №7153 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Етропал Трейд ООД 122055819
Пощенски адрес:
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бул. Руски 191
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Етро Поле BG412 2180 BG
Електронна поща: Телефон:
office@etropal.eu +359 72063422
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.etropal.eu +359 72067098
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1075975
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7199
Обособена позиция №: ² 189
Наименование:
Договор №7199 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 204



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Хелмед България ЕООД 130477290
Пощенски адрес:
Район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1309 BG
Електронна поща: Телефон:
helmedsf@yahoo.com +359 29200456
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.helmeds.com +359 24174298
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 14580
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7189
Обособена позиция №: ² 173, 174, 175, 176, 183, 240, 241
Наименование:
Договор №7189 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
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(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медитех ООД 204573797
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1606, ул. Ами Буе 52
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Електронна поща: Телефон:
meditech@meditech-bg.com +359 24914088
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.meditech.com +359 24914087
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 71319.60
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7190
Обособена позиция №: ² 36,54-56,67,115,127,128, 131-

133,138,141,142,165,Наименование:
Договор №7190 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за позиции с номера 36, 54, 55, 56, 67, 115, 127, 128, 131, 
132, 133, 138, 141, 142, 165 и 245

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

УНП: eb22670d-3743-4686-813b-5a4d1f73a024 206



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Екос Медика ООД 831029075
Пощенски адрес:
кв. Павлово, ул. Голям Братан 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
ecosmedica@ecosmedica.com +359 24914088
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ecosmedica@ecosmedica.com +359 24914087
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 814253.94
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7208
Обособена позиция №: ² 79
Наименование:
Договор №7208 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
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Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Булмед 2000 ЕООД 121268853
Пощенски адрес:
кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1680 BG
Електронна поща: Телефон:
trade@bulmed2000-bg.com +359 29580481
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bulmed2000-bg.com +359 29580192
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 298200
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7188
Обособена позиция №: ² 8
Наименование:
Договор №7188 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
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eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медикеър България ЕООД 175343156
Пощенски адрес:
жк Красно село, ул. Пчела 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1680 BG
Електронна поща: Телефон:
j.yordanov@medicare.bg +359 29580745
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.medicare.bg +359 29580747
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 135000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7186
Обособена позиция №: ² 7,98,108,116,120,126,136,137,214-216,237
Наименование:
Договор №7186 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане
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Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„Неуро” ЕООД 203427625
Пощенски адрес:
ул. Кумата 77Г, бл.7, ет.2, ап.3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1616 BG
Електронна поща: Телефон:
info@neuro.bg +359 896668868
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.neuro.bg +359 896668868
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2128392.18
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7165
Обособена позиция №: ² 251
Наименование:
Договор №7165 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Биосистеми ООД 130846726
Пощенски адрес:
гр. София 1000, район Триадица, ул. Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@biosystems.bg +359 884163814
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.biosystems.bg +359 29860807
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 680945
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
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Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7195
Обособена позиция №: ² 40,103,105,111,147,150,203,204,205,206
Наименование:
Договор №7195 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Молекюлар Солушънс България ЕООД 201767287
Пощенски адрес:
бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@msb.bg +359 882512311
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.msb.bg +359 29714011
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2371575
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)
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V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7211
Обособена позиция №: ² 70, 71, 72, 73, 74
Наименование:
Договор №7211 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
01.03.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 61
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Елта 90М ООД 130469816
Пощенски адрес:
ул. Дунав 19, вх.А, ет.1, ап.2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411  1233 BG
Електронна поща: Телефон:
office@elta90.eu +359 29839649
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.elta90.eu +359 29832211
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 54300
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
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(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7155
Обособена позиция №: ² 23, 218
Наименование:
Договор №7155 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Гюс ООД 147166535
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1680, жк Красно село, бл.12, вх.А, ет.1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1680 BG
Електронна поща: Телефон:
k.smilov@gus-bg.com +359 29554345
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.gus-bg.com +359 29559885
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 30590.60
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или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7203
Обособена позиция №: ² 9, 10, 41, 48, 58, 119, 207, 228, 229
Наименование:
Договор №7203 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
РСР ЕООД 121706547
Пощенски адрес:
 ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1606 BG
Електронна поща: Телефон:
office@rsr.bg +359 29515976
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.rsr.bg +359 29515932
Изпълнителят е МСП Да Не
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V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 379613.33
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7158
Обособена позиция №: ² 252
Наименование:
Договор №7158 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Марвена Диагностика ООД 121677845
Пощенски адрес:
ул. Свети Киприян 44
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1799 BG
Електронна поща: Телефон:
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tenders@marvena-dx.com +359 29748944
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.marvena-dx.com +359 29748940
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 109672.18
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7192
Обособена позиция №: ² 53, 153
Наименование:
Договор №7192 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Фармтекс Медикъл ЕООД 202773040
Пощенски адрес:
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район Средец, ул. Луи Леже 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
apopov@pharmtex.com +359 888675353
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.pharmtex.com +359 29870252
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 28000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7151
Обособена позиция №: ² 57, 59, 69, 117, 226
Наименование:
Договор №7151 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медимаг ЕООД 200957741
Пощенски адрес:
жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1404 BG
Електронна поща: Телефон:
medimag@inet.bg +359 29582180
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.medimag.bg +359 29582181
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 327500
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7201
Обособена позиция №: ² 81
Наименование:
Договор №7201 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
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(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Маримпекс-7 ЕООД 130489377
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1612 BG
Електронна поща: Телефон:
office@marimpex7.bg +359 29530263
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.marimpex7.bg +359 29525821
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41700
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7162
Обособена позиция №: ² 6, 27, 139, 194, 196, 201, 202, 220
Наименование:
Договор №7162 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
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22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Софарма трейдинг АД 831578348
Пощенски адрес:
 ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1756 BG
Електронна поща: Телефон:
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.sopharmatrading.bg +359 28133666
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 135816
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7152
Обособена позиция №: ² 60
Наименование:
Договор №7152 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
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Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Диамед ООД 121062052
Пощенски адрес:
ул. Жолио Кюри 48
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1113 BG
Електронна поща: Телефон:
office@diamed.bg +359 29621755
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.diamed.bg +359 29621753
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4389.60
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7172
Обособена позиция №: ² 200
Наименование:
Договор №7172 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
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eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Контакт Медикъл Интернешънъл ЕООД 121005852
Пощенски адрес:
ул. Достоевски 4, ет.3, ап.6
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
cmi_yondeva@abv.bg +359 29807505
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.cmi.bg +359 29805072
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 68400
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7166
Обособена позиция №: ² 78, 104
Наименование:
Договор №7166 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане
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Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Булмар МЛ ООД 131148628
Пощенски адрес:
ул. Пирин 32
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
office@bulmarml.bg +359 28558345
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bulmarml.bg +359 28558543
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 48270
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7167
Обособена позиция №: ² 192
Наименование:
Договор №7167 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Ай Ви Ди България ООД 200123131
Пощенски адрес:
ул. Бигла 21А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1756 BG
Електронна поща: Телефон:
ivd@ivd.bg +359 70070733
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ivd.bg +359 29758023
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 21600
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
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Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7202
Обособена позиция №: ² 242
Наименование:
Договор №7202 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Истлинк България ООД 115573932
Пощенски адрес:
ул. Възраждане 12А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9000 BG
Електронна поща: Телефон:
eastlinkvn@mail.orbitel.bg +359 52610432
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.eastlinkvn.bg +359 52610432
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 54500
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)
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V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹

Поръчка № (Договор №): 7163
Обособена позиция №: ² 100, 101, 154
Наименование:
Договор №7163 за периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна 
на възложителя, за период от три години

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
22.02.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 359
Брой на офертите, постъпили от МСП: 359
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Емед груп ЕООД 204603976
Пощенски адрес:
бул. Витоша 62, вх. В, ет. 3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1463 BG
Електронна поща: Телефон:
officebg@emedgroup.gr +359 29877447
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.emedgroup.gr +359 29872022
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 201465
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
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(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

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

Телефон:
+359 29884070

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

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

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070
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Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 12.03.2018 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление  
за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за  
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

открита процедура
ограничена процедура

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган  
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани  
в директивата
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи  
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в  
директивата
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие  
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително  
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите  
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:  
(максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:
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отсъствие на конкуренция поради технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
ЗОП (само за доставки)
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,  
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,  
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно  
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени  
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са  
съществено променени
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено  
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на  
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е  
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в  
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)

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

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

⁷ задължителна информация, която не се публикува

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест

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