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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
УМБАЛ „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.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4595
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

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

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - до деловодство 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
г-жа Марина Върбанова +359 52978369
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
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http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

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

Публичноправна организация

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

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

Регионална или местна агенция/служба

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

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

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Избор на доставчици на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Света Марина” 
ЕАД за период от три години
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката се разделя на 19 (деветнадесет) обособени позиции, подробно 
описани в Таблица 2. Обособена позиция 19 съдържа в себе си две 
номенклатурни единици. Участието за всички номенклатурни единици, 
включени в обособената позиция е задължително, като оценката ще се 
формира комплексно - на база сумата от стойностите им.
Всеки участник в процедурата може да участва за една, няколко или 
всички обособени позиции.
Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, 
които ще се възложат на един изпълнител. 
Не се допуска представяне на варианти в офертата

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 366834.58 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

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

Да 
Не

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

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за почистване и дезинфекция на повърхн., болн. инвент., 
коридори, тоалетни, санит. възли, подлоги, операционни, лекарски каб., 
асансьори и др. с алдехиди, без съд. на формалдехид и  нипацид
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
1. Да съчетава миещо и дезинфекциращо действие.
2. Да e с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Тbc), 
фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HCV, HIV) и спороцидно 
действие.
3. Да e съвместим с различните материали, от които са направени 
повърхностите.
4. Да се дозира лесно и да се предоставят 20 (двадесет) дозиращи 
устройства за срока на договора.
Прогнозно количество за три години  - 3 900 л/кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19987.5 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за дезинфекция на повърхности с алдехиди и четвъртични 
амониеви соли – комбиниран препарат, течен концентрат - за почистване и 
дезинфекция на подове, стени, обзавеждане в операционни зали
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за дезинфекция на повърхности с алдехиди и четвъртични 
амониеви соли – комбиниран препарат, течен концентрат - за почистване и 
дезинфекция на подове, стени, обзавеждане в операционни зали, болнични 
отделения, кабинети, коридори, асансьори, санитарни помещения, с 
едновременно  миещо и дезинфекциращо действие, с алдехиди и четвъртични 
амониеви соли, без феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и 
нипацид (етиленокси диметанол) със съдържание на ПАВ.
1. Да не съдържа формалдехид.
2. Да съчетава миещо и дезинфекциращо действие.
3. Да e с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Тbc), 
фунгицидно, вирусоцидно действие (HBV, HIV) и с ефективност в ниска 
концентрация и кратка експозиция - не по-дълга от 1(един) час, 
включително туберкулоцидното действие.
4. Да e съвместим с различните материали, от които са направени 
повърхностите.
5. Към препарата да има възможност за доставка на допълнителни 
индикатори за проверка на годност и концентрация на работния разтвор.                                    
6. Да се дозира лесно и да се предоставят 10 (десет) дозиращи 
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устройства за срока на договора.
Прогнозно количество за три години - 750 л.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за повърхности, болничен инвентар, коридори, тоалетни, 
санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, асансьори и 
др. Да бъде с комб.миещо и дезинфекц.действие – с активен хлор
Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за повърхности, болничен инвентар, коридори, тоалетни, 
санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, асансьори и 
др. Да бъде с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие – с активен 
хлор.
1. Да e с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), 
вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV) действие.
2. Ниска работна концентрация и кратко експозиционно време в рискови 
области.
3. Да e съвместим с различните материали, от които са направени 
повърхностите.
Прогнозно количество за три години - 7 500 кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за дезинфекция и почистване - с активни съставки: четвъртични 
амониеви соли и/или амини и със съдържание на ПАВ. Без алдехиди, 
феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и нипацид (етилен
Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за дезинфекция и почистване - с активни съставки: четвъртични 
амониеви соли и/или амини и със съдържание на ПАВ. Без алдехиди, 
феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и нипацид (етиленокси 
диметанол) с вирусоцидно и туберкулоцидно действие, доказано за 
повърхности.
1. Да e с приятен, недразнещ аромат.
2. Да съчетава миещо и дезинфекциращо действие.
3. Да e с широк спектър на действие: с доказано бактерицидно, 
фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV, Rota Virus).
4. Ефективност в ниска концентрация (до 0.25 %) и кратка експозиция - 
не по-дълга от 60 минути, включинелно туберкулоцидно действие.                                        
5. Да e с нисък или липсващ алергогенен потенциал.
6. Да се дозира лесно и да се предоставят 10 (десет) дозиращи 
устройства за срока на договора.
Прогнозно количество за три години - 1 500 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
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Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13750 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: b3f0879c-8127-46e6-ac83-fb0634f7af02 8



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза 
дезинфекция на алкохолна основа (готов разтвор). Да притежава 
сертификат за ефикасн.по EN 13697 и EN 13624 или екв.за бактериц.де
Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза 
дезинфекция на алкохолна основа (готов разтвор). Да притежава 
сертификат за ефикастност по EN 13697 и EN 13624 или еквивалентни за 
бактерицидно действие .
1. Да не съдържа хлорхексидин и алдехиди.
2. Да e с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), 
фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV, HCV, Noro virus, 
Papova virus, Polio virus, Polyoma virus, Rota virus, Vaccinia virus, 
Adeno virus, Активен срещу капсулирани вируси).
3. Кратка експозиция до 1 минута и да осигурява бърза дезинфекция (до 2 
минути за туберкулоцидно действие).                                 4. 
Да не предизвикват  лепнене и да не оставят следи по третираните 
повърхости.  
Прогнозно количество за три години 8 400 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33600 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

Очакван брой кандидати: ________

УНП: b3f0879c-8127-46e6-ac83-fb0634f7af02 9
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за инструменти и термолабилни материали - да е предназначен 
единствено и само за обработка на инструменти.
Обособена позиция №:  
²

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за инструменти и термолабилни материали - да е предназначен 
единствено и само за обработка на инструменти. Да бъде на основата на 
глутаров алдехид и формалдехид с комбинирано миещо и дезинфекциращо 
действие, с туберкулоцидно и спороцидно действие, доказано за 
инструменти.
1. Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие.
2. Да e с широк спектър на действие: бактерицидно (включително 
туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV, 
HCV), спороцидно действие.
3. Прилагането му да не е свързано с допълнителни условия: температура, 
добавяне на активатор и др.
4. Възможност за прилагане за кратко експозиционно време - до 15 
минути.
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5. Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните 
инструменти и термолабилните материали.
6. За ендоскопи: да се представят препоръки за използването им от 
водещи производители на ендоскопска техника.
Прогнозно количество за три години - 900 л.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12150 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за дезинфекция на повърхности във високо-рискови зони, 
прахообразен концентрат с in situ образуване на пероцетна киселина.
Обособена позиция №:  
²

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за дезинфекция на повърхности във високо-рискови зони, 
прахообразен концентрат с in situ образуване на пероцетна киселина. Да 
бъде предназначен и за предстерилизационна обработка на инструменти и 
термолабилни материали.
1. Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие.
2. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (включително 
туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие (HBV, HIV, HCV 
Poliovirus, Adenovirus).
3. Възможност за прилагане за кратко експозиционно време - до 30 
минути.
4. Да съдържа инхибитори на корозията.
5. Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните 
инструменти и термолабилните материали.
Прогнозно количество за три години - 1 200 кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20050 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за почистване и дезинфекция на инструменти, медицински изделия 
и термолабилни материали (ендоскопи, кувьози), без алдехиди, с отделяне 
на пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция.  
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за почистване и дезинфекция на инструменти, медицински изделия 
и термолабилни материали (ендоскопи, кувьози), без алдехиди, с отделяне 
на пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция.  С доказано 
бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно и спороцидно 
действие. С кратка експозиция - възможност за пълно спороцидно действие 
– до 15 минути при максимална концентрация от 2 %.
1. Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие.
2. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (включително 
туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие (HBV, HIV, HCV 
Poliovirus, Adenovirus), спороцидно действие.
3. Възможност за прилагане за кратко експозиционно време - до 15 
минути.
4. Възможност за пълно спороцидно действие – до 15 минути при 
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максимална концентрация от 2 %.
5. Да съдържа инхибитори на корозията.
6. Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните 
инструменти и термолабилните материали.
Прогнозно количество за три години - 1 800 кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30075 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за термолабилни материали, и гъвкави ендоскопи за 
високостепенна дезинфекция. Да бъде с алдехиди без формалин.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за термолабилни материали, и гъвкави ендоскопи за 
високостепенна дезинфекция. Да бъде с алдехиди без формалин.
1. Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие.
2. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV, 
HCV Poliovirus, Adenovirus), спороцидно действие.
3. Възможност за прилагане за кратко експозиционно време - до 15 
минути.
4. Да съдържа инхибитори на корозията.
5. Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните 
инструменти и термолабилните материали.
6. Да се дозира лесно.
Прогнозно количество за три години - 1 440 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12420 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Преп. за дезинф. на кувьози без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, 
бигуанидин, хлорхексидин - на осн. 4-тични амониеви соли и/или амини с 
док. бактериц., фунгиц., вирусоц. и туберкулоц. дей-е при кувьоз
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, 
бигуанидин, хлорхексидин - на основа четвъртични амониеви соли и/или 
амини с доказано бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно 
действие при кувьози.
1. Да е с приятен, недразнещ аромат.
2. Да съчетава миещо и дезинфекциращо действие.
3. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), 
фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HCV, HIV) действие.
4. Да е с нисък или липсващ алергогенен потенциал.
5. Да се дозира лесно и да се предоставят 5 (пет) дозиращи устройства 
за срока на договора.
Прогнозно количество за три години - 540 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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1 Критерий качество 30 точки
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
70 точки

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4860 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Почистващ и дезинфекциращ препарат пяна за малки, водочувствителни  и 
трудно достъпни повърхности, медицински устройства, апаратура в това 
число и кувьози. Готов за употреба –   с апликатор за пяна.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Почистващ и дезинфекциращ препарат пяна за малки, водочувствителни  и 
трудно достъпни повърхности, медицински устройства, апаратура в това 
число и кувьози. Готов за употреба –   с апликатор за пяна.
1. Да е с приятен, недразнещ аромат.
2. Да съчетава миещо и дезинфекциращо действие.
3. Да е с широк спектър на действие: Бактерицидно (вкл. ТБ), 
фунгицидно, вирусоцидно действие при експозиция 5 – 15 минути.
4. Да е с нисък или липсващ алергогенен потенциал.
Прогнозно количество за три години - 150 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1200 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база 
смес от два алкохола,  съдържа комплекс от омекотители, дермопротектори 
и хидратиращи частици.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база 
смес от два алкохола,  съдържа комплекс от омекотители, дермопротектори 
и хидратиращи частици.
1. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. ТБК, MRSA), 
фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV, Rota, Herpes 
капсулирани вируси и Noro virus).
2. Без наличие на кватернерни амониеви съединения, водороден пероксид 
или хлорхексидин.
3. Да е готов безцветен разтвор.
4. За хигиенна дезинфекция на ръце: 30 секунди.
5. За хирургична дезинфекция на ръце: 1 минутa.
6. Да е в съответствие с Европейските норми - EN 14348, EN 1500 и EN 12 
791 или еквивалентни.
7. 3% от заявените количества да са в разфасовки 50-100 милилитра.
8. Да се предоставят 30 (тридесет) дозиращи устройства за срока на 
договора.
Прогнозно количество за три години - 7 200 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
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Стойност, без да се включва ДДС: 43200 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична  
дезинфекция на ръце и предоперативно измив.на тяло,съд.4% хлорхексидин 
диглюконат.Да отг.на EN 12054/13727, EN1499 и EN 12791 или екв.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се на адрес: гр. 
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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)
Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична  
дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло, съдържащи 4% 
хлорхексидин диглюконат (4 грама хлорхексидин на 100 грама готов 
продукт). Да отговаря на стандартите EN 12054/13727, EN 1499, EN 12791 
или еквивалентни.
1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, 
вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV).
2. Да са хипоалергогенни, да не оказват негативно влияние върху кожата 
на ръцете.
3.  С бързо действие: до 1 минута за хигиенна дезинфекция, до 3 минути 
за хирургична дезинфекция.                                                  
4. Да са съдържат омекотители за кожа.
5. Да се дозират лесно и да се предоставят 10 (десет) дозиращи 
устройства за срока на договора.
Прогнозно количество за три години - 2 100 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17850 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - готов р-р на 
базата на комбинация от два алкохола, без съдърж. на етанол, водороден 
пероксид или хлорхексидин.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - готов разтвор 
на базата на комбинация от два алкохола, без съдържание на етанол, 
водороден пероксид или хлорхексидин. С доказано дълготрайно остатъчно 
антимикробно действие - до 180 мин. С бързо действие - до 30 сек. за 
хигиенна дезинфекция, до 3 мин. за хирургична дезинфекция. Да отговаря 
на EN 1500 и EN 12791 или еквивалентни.
1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (включително MRSA), 
фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV).
2. Да са посочени дозировките и експозиционните времена при риск от 
специфични причинители: HBV, HIV.
3. Да не съдържат хлорхексидинглюконат.
4. Да са хипоалергогенни, да не оказват негативно влияние върху кожата 
на ръцете.
5. Да се дозират лесно и да се предоставят 20 (двадесет) дозиращи 
устройства за срока на договора.                                
Прогнозно количество за три години - 2 500 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Показател качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18333.33 Валута: BGN
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Препарат гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - на базата 
на Етанол. Да съдържа омекотяващи кожата съставки и да е хипоалергенен.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Препарат гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - на базата 
на Етанол. Да съдържа омекотяващи кожата съставки и да е хипоалергенен.
1.  Да има пълен спектър на ефективност - бактерицидно (включително 
туберкулоцидно), фунгицидно и пълно вирусоцидно (включително Noro-, 
Adeno-, Polio- и Rota-вируси), доказано с протоколи за ефективност.
2. Без наличие на кватернерни амониеви съединения, без съдържание на 
водороден пероксид или хлорхексидин.
3. Да е готов безцветен разтвор.
4. За хигиенна дезинфекция на ръце - 30 секунди за хирургична - 90 
секунди.
5. Да е в съответствие с Европейските норми - EN 14348, EN 1500 и EN 12 
791 или еквивалентни.
6. 3% от заявените количества да са в разфасовки  50 - 100 милилитра.
7. Да се предоставят 10 (десет) дозиращи устройства.
Прогнозно количество за три години - 2 500 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11458.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дезинфектант за оперативно поле, кожа и лигавица, съдържащ йод комплекс 
с 10 % йод, на алкохолна основа. Да няма необходимост от предварително 
третиране на кожата. С експозиция до 15 секунди.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Дезинфектант за оперативно поле, кожа и лигавица съдържащ йод комплекс 
с 10 % йод на алкохолна основа. Да няма необходимост от предварително 
третиране на кожата. С експозиция до 15 секунди.
1. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), 
фунгицидно, вируснеутрализиращо действие.
2. Комбинация от йодкомплекс и алкохол.
3. Да маркира добре оперативното поле.
4. Да е хипоалергенен.
5. Да разтваря добре повърхностния липиден слой на кожата.
6. Да изсъхва бързо.
Прогнозно количество за три години - 990 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8662.5 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод, съдържащ 70 % 
изопропил алкохол и 2% хлорхексидин оцветен/неоцветен разтвор.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод съдържащ 70 % изопропил 
алкохол и 2% хлорхексидин оцветен/неоцветен разтвор.
1. Да е с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно действие.                                                                         
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2. Да е готов разтвор с отлична тъканна поносимост.                                                               
3. Да е с кратко експозиционно време - 15 секунди.  
Прогнозно количество за три години - 1 410 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20033.75 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Течен сапун  или лосион за ръце и кожа без дезинфекциращ ефект за 
защита на кожата и естествено поддържане на ръцете – за измиване.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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)
Течен сапун  или лосион за ръце и кожа без дезинфекциращ ефект за 
защита на кожата и естествено поддържане на ръцете – за измиване.
1. Да възвръща естествената влажност на кожата.
2. Да предотвратява напукване и инфектиране на ръцете.
3. Хипоалергенна формула, без детергенти, с pH 5,5 до 7.
4. Да се предлага в опаковки от 0,5 - 1 литър с дозаторна помпа за 
лесно приложение.
Прогнозно количество за три години 3 000 литра.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Критерий качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13825 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за дезинфекция, състояща се от диспенсър и кърпи
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 24455000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се 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 дезинфекция, състояща се от диспенсър и кърпи
19.1. Кърпи за дезинфекция на повърхности  и апаратура (пълнител за 
диспенсър)
-Да са подходящи за дезинфекция на повърхности и апаратура 
неимпрегнирани, микрофибърни, с плътност ~50 гр/м². 
- Да са с много добри абсорбиращи свойства на дезинфекционен разтвор.                                                                    
- Да са с  размер ~ 20 см x 35 сантиметра.
- Да са разработени за диспенсъра по пункт 19.2.
Прогнозно количество за три години 360 броя
19.2. Диспенсър за кърпи за дезинфекция на повърхности
- Да е с вместимост минимум от 3 литра.                           
- Да е изработен  от специална РЕ пластмаса устойчива на химикали и 
алкохоли
Прогнозно количество 10 броя.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Показател качество 30 точки

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2879.17 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1.Съгласно чл. 77 от ЗМИ участникът, който оферира дезинфектант/и, 
регистриран/и по реда на ЗМИ, следва да притежава разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 
България, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата или други 
документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да 
извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на 
Република България, издадени от компетентен орган на съответната 
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държава. 
2.Участникът следва да посочи информация за вписване в търговски 
регистър в държавата-членка, в която е установен - посочва се в ЕЕДОП, 
Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност.* 
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България 
регистърът е „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел“ при Агенция по вписванията, на електронен адрес: 
www.brra.bg .
Доказване: В случай че участникът, определен за изпълнител, е български 
икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен 
носител на документи по т. 1.1 и 1.2, с оглед факта, че регистрите са 
публични и общодостъпни. 
Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията по т. 1.1 и 1.2 
по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, като представя заверени за вярност от 
участика копия на притежаваните от него документи.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и 
финансовото състояние на участниците
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

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

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата, дейности с предмет, идентичен или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, респективно с този 
на обособената/ите позиция/и, заявени за участие. За „идентична или 
сходна“ с предмета на поръчката дейност се приема доставка на продукти, 
идентични или сходни с посочените в техническата спецификация за 
съответната обособена позиция. За сходен обем ще се счита количество на 
доставените продукти не по-малко от 70% от прогнозните количества, 
посочени в „Техническа спецификация“ за съответната обособена позиция.
Участникът следва да декларира съответствието с критерия за подбор като 
попълни Част IV „Критерии за подбор", раздел „В“ от ЕЕДОП и представи 
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите. 
Документите за доказване на съответствието с критериите за подбор по т. 
3 се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като се 
представят заверени за вярност от участика копия на притежаваните от 
него документи. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Минимално изискване: една дейност с предмет, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка, респективно с този на 
обособената/ите позиция/и, заявени за участие с обем не по-малко от 70% 
от прогнозните количества, посочени в „Техническа спецификация“ за 
обществената поръчка, съответно обособенато позиция

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

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
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1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1.1.за к.са налице основанията по чл.54,ал.1,и чл.55, ал.1,т.1 от 
ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата;
1.2.к.не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
др.условие,посочено в обявлението за общ.поръчка или в документацията;
1.3.к.е представил оферта,която не отговаря на предв.обявените условия 
на поръчката;
1.4.к.не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или 
чиято оферта не е приета,съгл.чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
1.5.участници,к.са свързани лица.
2. Специф.нац.основания за отстраняване на участник са наличие на 
обстоятелствата по:
2.1.осъждания за престъпления по чл.194–208,чл.213а–217,чл.219–252 и 
чл.254а–255а и чл.256-260 НК; 
2.2.нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 
2,чл.228,ал.3 от КТ
2.3.нарушения по чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност;
2.4. чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРС;
2.5.наличието на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

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

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27.12.2018 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

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

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

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

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.12.2018 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

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

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

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

VI.3) Допълнителна информация: ²
1.Вс.участник в процедурата има право да представи само 1 оферта к,като 
при изготвянето ѝ трябва да се придържа точно към обяв.от възложителя 
условия.
2.Доп.изисквания:Съгл.действ.законодателство в РБ,дезинфектантите 
следва да бъдат регистр.като биоциди по реда на ЗЗВВХВС или като 
мед.изделия по реда на ЗМИ. 2.1.За дизефектанти,регистр.като биоцид 
следва да бъдат представени: 
2.1.1. Актул.разр-я за пускане на пазара на биоцидни продукти,издадени 
на основ.чл.19 от ЗЗВВХВС или удост-е за рег-я на биоцид с нисък 
риск,изд.на името на участника от Министъра на здравеопазването по реда 
на ЗЗВВХВС-завер.копия от участн.с гриф „Вярно с оригинала“.Когато 
участн.не е притежател на разр-е за пускане на пазара на биоцид/удостов
-е за рег-я на биоцид с нисък риск,за к. участва в ОП,се 
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предс.зав.копие на оториз.писмо от притежателя на разр-то за пускане на 
пазара или  от притеж.на удост-ето за рег-я,от което да е видно,че 
участн. има право да оферира биоцида,предмет на поръчката и да сключи 
договор от свое име и за своя сметка.В случай,че докум.е на чужд 
език,следва да е приложен превод,като в този случай за нуждите на 
тълкуването на офертата,преводът ще е с предимство;2.1.2. 
Етикет,изготв.съгл.изискв.на чл.69 от Регламент (ЕС) № 
528/2012,придр.листовка и/или указания и инструкция за употреба на 
предлаг.продукт,където задълж.да са указани конц-ята на продукта в % и 
експозицията при съотв.конц-я-зав.от участника копия с гриф „Вярно с 
оригинала“.Ако същ.са на чужд език-копия на ориг.,придружени с превод 
на бълг.език;2.1.3. Инфор.листове за безоп.по чл.2,ал.1,т.4  от 
Наредбата за формата и съд-ето на докум.,необх.за издаване на разр-е за 
предост.на пазара на биоцид или на група биоциди по чл.18 от 
ЗЗВВХВС,обн.,ДВ, бр.9 от 26.01.18г.,изгот.съгл.изис-ята на Приложение 
II към Регламент (ЕО) №1907/06 на ЕП и на Съвета от 18.12.06г. отн.рег-
ята, оценката,разреш.и огранич.на химикали(REACH);2.1.4.За доказ.на 
спектър на действие и ефект.на биоцид ще се приемат и протоколи от 
изпитване за ефект.от акред.лаборатории,прид.с док-во за акред-я на 
съотв.лаборатории.2.2.За дезинфектант, регистр.по реда на ЗМИ,да се 
представи:2.2.1.Разреш.за търг-я на едро с мед.изд-я;2.2.2.ЕС сертиф.за 
съотв.с изиск-ята на Директива 93/42/ЕС и с Директива 2007/47/ЕС или 
еквивалент;2.2.3.Сертиф.за въведена сис-ма за управл.на кач-то при 
произв.на мед.изд-я в съответ.със стандарт ISO 9001:2008 или 
еквив.,2.2.4. Декл-я за съотв.със-на от произв-я или от негов 
упълн.представ.,съгласно чл.14,ал.2 от ЗМИ;2.2.5.Декл-я за нанесена 
“СЕ” маркировка върху мед.изд-е в съотв.със изискв-ята на чл.8 и чл.15 
от ЗМИ;2.2.6.Остат.ср.на годн.на продуктите,к.ще се доставят – минимум 
30% от ср.на годн.счит.от датата на доставката 
им.2.2.7.Етикет,придр.листовка и/или указания/инстр-я за употр.на 
предл.мед.изд-е на бъл.език,к.зад.да са указ. конц-ята на прод.в % и 
експозицията при съотв.конц-я-зав.от участн.копия с гриф „Вярно с 
оригинала“.Ако същ.са на чужд език- копия на ориг.,придр.с превод на 
бъл.език.2.2.8. Зав.копие на отор.писмо на името на участ.,изд.от 
произв-я на мед.изд-е или от упълн.от него предст.по смисъла на 
чл.10,ал.1 от ЗМИ,от к.да е видно,че участ.има право да оферира мед.изд
-е,пред.на поръчката и да сключи договор от свое име и за своя сметка.В 
случ.,че докум.е на чужд език,следва да е прил.превод,като в този 
случай за нужд.на тълкув.на офертата,прев.ще е с 
предимство;2.3.Вс.дост.на продукти след.да се извърши не по-късно от 
48ч. от получ.на заявката на Възл.
3.За доказване на съответств.на предлаганите продукти с 
тех.специф.участникът представя мостри от вс.дезинфектанти, к.оферира 
по наст.проц.за възл.на ОП.Предоставянето на мостри е задълж.част от 
тех.предл.на участн.,като липсата им е осн-е за отстр.на участн.
(чл.107,т.2,буква „а“ ЗОП).Мостра/и,к.не съотв.на тех.изискв-я на 
възлож.води до отстр.от участие по съотв.обос.позиция от ОП.
4.Възлож.изисква от опред.изпъл.да предос.гаранция за ср.на действие на 
догов.в размер на 5% от стойноста на договара без ДДС.

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
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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. 1 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за 
откриване на процедурата.

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

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21.11.2018 дд/мм/гггг

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

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

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