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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

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

Пощенски адрес
бул. Христо Смирненски 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт: Телефон
Маркетинг 052 302932

На вниманието на:
Николай Николов

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

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

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

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

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

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

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

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

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

национална или федерална  
агенция/служба

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

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

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

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи  
органи

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ 
"Света Марина" ЕАД за период от три години

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

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

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

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

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

Основна площадка или  
място на изпълнение на  
строителството

Основно място на доставка Основно място на  
предоставяне на услугите

медицински склад на 
МБАЛ "Света Марина" 
ЕАД

код NUTS: код NUTS: BG331 код NUTS:

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

покупки (ДСП)

Създаването на рамково споразумение

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

Рамково споразумение с един  оператор

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

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

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

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ 
"Света Марина" ЕАД за период от три години

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

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

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

само една позиция една или повече позиции всички позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

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

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

6667850.39   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

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

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

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

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

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

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

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
1. Гаранция за участие в процедурата - по обособени позиции, 
съгласно Приложение 2 от документацията, преведена по банкова 
сметка на МБАЛ "Света Марина" ЕАД или платена в главна каса на 
болницата (представя се копие от документа) към момента на 
подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и 
неотменима банкова гаранция, издадена от банка в полза на 
Възложителя, съгласно чл. 61 от ЗОП. Банковата гаранция се 
представя в оригинал. Гаранцията за участие в процедурата се 
задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно 
изискванията на чл.62 от ЗОП. 
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от 
стойността на договора без ДДС и следва да бъде в една от 
следните форми: парична сума, преведена по банкова сметка на 
МБАЛ "Света Марина" ЕАД (представя се копие от документа, като в 
него изрично се посочва наименованието на процедурата) или 
безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на 
договора в полза на възложителя (представя се оригинал). 
Банковата гаранция трябва да бъде валиднa за срока на договора. 
Гаранцията за изпълнение ще бъде върната в седем дневен срок 
след изтичане на договора, в случай че не са настъпили 
обстоятелства, обуславящи нейното задържане. Възложителят 
освобождава гаранциите за участие и изпълнение, без да дължи 
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 
него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за 
сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите 
такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът 
на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 
определения в настоящата процедура. 
3. Сметка за закупуване на документация, при желание на 
участника, гаранции за участие и за изпълнение под форма на 
парична сума - МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, Банка: ДСК - 
Варна; IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55; BIC: STSA BGSF.

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

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

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на  
поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
На основание Чл. 64,ал.3 от ЗОП, МБАЛ "Света Марина" ЕАД, в 
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качеството си на Възложител, намалява срока за получаване на 
оферти със 7 дни, тъй като настоящото Обявление е изпратено по 
електронен път. На същата дата е предоставен пълен достъп по 
електронен път до документацията за участие в процедурата на 
адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=482, поради 
което срокът за получаване на оферти е намален с още 5 дни. 

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката  дали  изискванията са  
изпълнени:
Всяка оферта трябва да съдържа всички необходими документи по 
чл. 56 от ЗОП и тръжната документация на Възложителя, и да са 
спазени императивните условия на чл. 57 от ЗОП, а именно 
офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва:
ПЛИК №1 с надпис “Плик №1 - Документи за подбор”, в който се 
поставят следните документи:
1. Представяне на участника, включващо.
- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата, изготвено съгласно приложения образец;
- декларация по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелствата по Чл. 
47 ал.1 и 5 от ЗОП;
- доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 
49, ал. 1 и 2 (Валидно  разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено от ИАЛ към М-р на Здр. на името на 
участника - копие, или еквивалентен документ, издаден от признат 
орган, в страната, в която участникъ е установен, в случай че е 
чуждестранно лице).
2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият
3. Документ за гаранция за участие в една от формите по чл. 60 
от ЗОП (оригинал за банкова гаранция, копие - за платежно).
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация 
по чл. 51, посочени в точка III.2.3).
5. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял 
в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители.
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по 
чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - по образец.
7. Списък на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата, подписан от участника.
8. Оторизационно писмо, издадено от производителя на 
предложените от участника медицински изделия (на името на 
участника за целите на конкретната обществена поръчка или за 
права за представителство и търговия на територията на цялата 
страна), удостоверяващо че Участникът е оторизиран за продажба 
на оферираните медицински изделия - заверено „Вярно с оригинала“ 
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от Участника копие. В случай, че документът е на чужд език, 
следва да е приложен превод, като в този случай за нуждите на 
тълкуването на офертата, преводът ще е с предимство.
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или 
кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2.
Плик №2 с надпис "Плик №2 - Предложение за изпълнение на 
поръчката", който съдържа Техническото предложение за изпълнение 
на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е 
приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4.
Плик №3 с надпис "Плик №3 - Предлагана цена", който съдържа 
ценовото предложение на участника - по образец. (Приложение 3 от 
документацията).
Пликове с № 2 и №3 се представят за всяка от обособените 
позиции, за която участникът подава оферта.

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

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

1. Отчет за приходи и разходи и 
годишен баланс за 2014 г., 
оформени съгласно Закона за 
счетоводството, или годишния 
финансов отчет или някоя от 
съставните му части, в 
зависимост от законодателството 
на държавата, в която 
участникът е установен, в 
зависимост от датата, на която 
участникът е учреден и е 
започнал дейността си. Не се 
изисква за новорегистрирани 
участници; 2. Информация 
(счетоводна справка) по чл. 50, 
ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия 
оборот и оборота от доставки, 
сходни с предмета на поръчката 
(за 2012, 2013 и 2014 години). 
Не се изисква за 
новорегистрирани участници.

няма поставени изисквания

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

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

1. Списък на доставките на 
медицински изделия, изпълнени 
за последните три години, 
считано от датата на отваряне 
на офертата, с посочване на 
стойности, дати и получатели, 
заедно с доказателства за 
извършени доставки 
(удостоверения за коректно 
изпълнени доставки, издадено от 
получателя на доставката или 

1.  Списък на доставките на 
медицински изделия, изпълнени 
за последните три години, 
считано от датата на подаване 
на офертата, с посочване на 
стойности, дати и получатели, 
заедно с доказателства за 
извършени доставки 
(удостоверения за коректно 
изпълнени доставки, издадено от 
получателя на доставката или 
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чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана 
информация за доставката). 
2. Подробно описание на 
медицинските изделия, което да 
е отбелязано на представени 
каталози, проспекти, брошури 
(поставят се в Плик 1), с цел 
сравняване на характеристиките 
им с изискванията на тръжната 
документация. При представяне 
на проспекти или брошури, те 
задължително трябва да бъдат 
заверени с мокър печат от 
производителя. Не се допуска 
представянето на каталози на 
електронен носител.
3. Списък на технически лица, 
включително на тези, отговарящи 
за контрола на качеството.
4. Сертификати, издадени от 
акредитирани институции или 
агенции за управление на 
качеството, удостоверяващи 
съответствието на стоките с 
европейските стандарти.

чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана 
информация за доставката). 
Минимално изискване – поне две 
удостоверения/ две посочвания.
2. Подробно описание на 
медицинските изделия, което да 
е отбелязано на представени 
каталози, проспекти, брошури 
(поставят се в Плик 1), с цел 
сравняване на характеристиките 
им с изискванията на тръжната 
документация. При представяне 
на проспекти или брошури, те 
задължително трябва да бъдат 
заверени с мокър печат от 
производителя. Не се допуска 
представянето на каталози на 
електронен носител.
3. Списък на технически лица, 
включително на тези, отговарящи 
за контрола на качеството. 
Участникът следва да разполага 
с поне едно лице, притежаващо 
необходимото образование, 
квалификация и опит, свързани с 
предмета на поръчката.
4. Сертификати, издадени от 
акредитирани институции или 
агенции за управление на 
качеството, удостоверяващи 
съответствието на стоките с 
европейските стандарти.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

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

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

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати

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

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

ІV.2) Критерии за възлагане

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

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

Критерии Тежест

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

ІV.3) Административна информация
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ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  
приложимите случаи)

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

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

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с  
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 04/05/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 6   Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
На заинтересованите лица е осигурен достъп до документацията за 
участие в настоящата процедура на следния адрес 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=482
При желание от страна на участник в процедурата да получи 
документацията на хартиен носител, то тя ще му бъде изпратена на 
посочен от него пощенски адрес за негова сметка. В този случай 
цената на документацията ще бъде 6 лева (действителните разходи 
за нейното отпечатване и размножаване), като за сумата ще бъде 
издадена фактура от името на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. 
Варна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
Дата: 14/05/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

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

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

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

Друг: Български

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

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/05/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00

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

Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на  
офертите (в приложимите случаи)
Действията на комисията са публични. При отварянето на 
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офертите /действията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП/ могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масова 
информация и на юридически лица с нестопанска цел. 
Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват 
при отварянето на предложенията е необходимо да представят 
следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и 
участника представят документ за самоличност. За упълномощените 
представители на участниците - документ за самоличност и 
нотариално заверено пълномощно. Мястото, деня и часа за отваряне 
и оповестяване на ценовите предложения ще бъде съобщено на 
участниците с писма при условията на чл. 58а от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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

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

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

VІ.4) Процедури по обжалване

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

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

E-mail Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

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

Пощенски адрес
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Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование
МБАЛ Света Марина ЕАД

Пощенски адрес
бул. Христо Смирненски 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Телефон
052 978312

Е-mail Факс
officeub@mail.bg 052 302932

Интернет адрес (URL):
www.svetamarina.com

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 03/04/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

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

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

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

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  
офертите/заявленията за участие
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
70 опаковки по 72 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1820   Валута: BGN

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 2 Заглавие: Анатомичен интервертебрален лумбален кейдж, с  
банановиден дизайн за T-LIF достъп на поставяне. Материал РЕЕК. Ренгенопозитивни  
маркери за контрол на позицията. Да се осигурява специализиран инструментариум за T-
LIF  достъп, миниинвазивен с криви пили, длета и кюрети за изгребване на дисковия  
хрущял. Размери на кейджа: 10х27мм височина: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм

1) Кратко описание
Анатомичен интервертебрален лумбален кейдж, с банановиден дизайн 
за T-LIF достъп на поставяне. Материал РЕЕК. Ренгенопозитивни 
маркери за контрол на позицията. Да се осигурява специализиран 
инструментариум за T-LIF  достъп, миниинвазивен с криви пили, 
длета и кюрети за изгребване на дисковия хрущял. Размери на 
кейджа: 10х27мм височина: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13125   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 3 Заглавие: Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на  
кръвно налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х  
70 мм

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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
300 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8080   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 4 Заглавие: Бактерициден филтър за вакуум регулатор за  
аспирация към болнична система за медицински газове, диаметър - 58 мм, външен входящ  
диаметър - 9 мм, външен изходящ диаметър  - 13 мм, вътрешен изходящ диаметър - 10 мм

1) Кратко описание
Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към 
болнична система за медицински газове, диаметър - 58 мм, външен 
входящ диаметър - 9 мм, външен изходящ диаметър  - 13 мм, 
вътрешен изходящ диаметър - 10 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
6000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15720   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 5 Заглавие: Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна  
употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в  
2,67мм (8F) водещ катетър. Профил на върха 0.017“ (0.43мм); хидрофилно покритие; за  
Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: 
външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач  
0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,20; 1,20Push; 1,50;  
1,50Push; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa  

1) Кратко описание
Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна употреба на 
два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW 
катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър. Профил на върха 
0.017“ (0.43мм); хидрофилно покритие; за Monorail: външен 
диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за 
OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален –
2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 
15; 20; 30; диаметри в мм; 1,20; 1,20Push; 1,50; 1,50Push; 2,00; 
2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; високо RBP - 18 
ATM /1824 kPa 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15000   Валута: BGN

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 6 Заглавие: Балон катетъри за PTCA MR,  с полу-комплиантен  
балон в близост до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е двулуменен и  
коаксиален. Дължина на шафта - 150 см, лазерно заточен връх, Ro-маркери, трислоен  
вътрешен ствол, флексибилен връх. Проксималният участък на катетъра да е  
еднолуменен, профил - 0,017";  дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона -  
1,50 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; За  
дължини 15, 20, 25 и 30 мм да е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до  
входа за водача. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Дължина на върха 3,5мм за  
всички размери. Профил на дисталния шафт: за различните дължини  и диаметри  2,3F -  
2,7F; Профил на проксималния шафт: за различните дължини  и диаметри 1,8F - 2,0F

1) Кратко описание
Балон катетъри за PTCA MR,  с полу-комплиантен балон в близост 
до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е 
двулуменен и коаксиален. Дължина на шафта - 150 см, лазерно 
заточен връх, Ro-маркери, трислоен вътрешен ствол, флексибилен 
връх. Проксималният участък на катетъра да е еднолуменен, профил 
- 0,017";  дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на 
балона - 1,50 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; 
номинално налягане - 6 АТМ; За дължини 15, 20, 25 и 30 мм да е 
приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за 
водача. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Дължина на 
върха 3,5мм за всички размери. Профил на дисталния шафт: за 
различните дължини  и диаметри  2,3F - 2,7F; Профил на 
проксималния шафт: за различните дължини  и диаметри 1,8F - 2,0F

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
350 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
175000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 7 Заглавие: Балон катетъри за PTCA Over-The-Wire и MR, с полу-
комплиантен балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с  
подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност. Еднокомпонентен външен шафт за  
оптимизиране на въвеждането (OTW катетър) с плавен преход от твърдост към  
флексибилност. Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на  
катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена флексибилност на върха.  
Скъсени маркери, повишаващи дисталната флексибилност. Диаметри от 1,50мм до  
5,00мм. Дължина на балона от 8мм до 40мм. За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм,  
20,0мм  – избор между 2 варианта (Push или Flex) за диаметър 1,50мм, които да  
осигуряват различни характеристики. Всички размери да са налични както за Monorail  
така и за Over-the-Wire катетърни платформи. Ултра нисък профил –  0,017’’. Да са  
приложени хидрофилно и хидрофобно  покрития, при различните размери. Работната  
дължина на балонния катетър да е 140 см. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм.  
Проксимални маркери - един на разстояние 90 см и два на 100 см от върха  

1) Кратко описание
Балон катетъри за PTCA Over-The-Wire и MR, с полу-комплиантен 
балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. 
Дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност. 
Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране на въвеждането (OTW 
катетър) с плавен преход от твърдост към флексибилност. 
Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на 
катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена 
флексибилност на върха. Скъсени маркери, повишаващи дисталната 
флексибилност. Диаметри от 1,50мм до 5,00мм. Дължина на балона 
от 8мм до 40мм. За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 
20,0мм  – избор между 2 варианта (Push или Flex) за диаметър 
1,50мм, които да осигуряват различни характеристики. Всички 
размери да са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire 
катетърни платформи. Ултра нисък профил –  0,017’’. Да са 
приложени хидрофилно и хидрофобно  покрития, при различните 
размери. Работната дължина на балонния катетър да е 140 см. Да е 
съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Проксимални маркери - един 
на разстояние 90 см и два на 100 см от върха 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
20 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 8 Заглавие: Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 5  
лумена, 7,5Fr, рентген позитивно тяло и балон, водач 0,028", инжекциоен порт 27см от  
върха, ефективна дължина 110см, допълнителен лумен с проксимален порт за  
допълнителна инфузия директно в дясното предсърдие на 30 см от върха

1) Кратко описание
Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 5 лумена, 7,5Fr, 
рентген позитивно тяло и балон, водач 0,028", инжекциоен порт 
27см от върха, ефективна дължина 110см, допълнителен лумен с 
проксимален порт за допълнителна инфузия директно в дясното 
предсърдие на 30 см от върха

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5625   Валута: BGN

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

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

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 9 Заглавие: Вакуум регулатор  0-1bar с предпазен съд за аспирация  
към болнична система за медицински газове  

1) Кратко описание
Вакуум регулатор  0-1bar с предпазен съд за аспирация към 
болнична система за медицински газове 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14700   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 10 Заглавие: Водач от неръждаема стомана, супер твърд за  
уретерален достъп. С 5см прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър:  
0.035"/0.038"

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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
10 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 11 Заглавие: Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър  
с клапа, за достъп без игла

1) Кратко описание
Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за 
достъп без игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
320 броя

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 12 Заглавие: Възвратна клапа за инфузионна линия

1) Кратко описание
Възвратна клапа за инфузионна линия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5040   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 13 Заглавие: Гофриран дрен от нетоксичен PVC с  
рентгеноконтрастна нишка, в двойна опаковка, 250х25 мм

1) Кратко описание
Гофриран дрен от нетоксичен PVC с рентгеноконтрастна нишка, в 
двойна опаковка, 250х25 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 14 Заглавие: Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на  
разтвори с два канала за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна стерилна  
опаковка и две крила за удобен захват

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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1800 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 15 Заглавие: Дренажен сет, предназначен за едностепенен метод за  
дренаж на плевра, перитонеум, пикочен мехур и абсцеси, съдържащ следните  
компоненти:

1) Кратко описание
Дренажен сет, предназначен за едностепенен метод за дренаж на 
плевра, перитонеум, пикочен мехур и абсцеси, съдържащ следните 
компоненти:
1. Прав или “Pigtail” тип атравматичен катетър, изработен от 
биологично неутрален, рентгенoконтрастен материал, с гладка 
повърхност, тънки стени, големи странични отвори и извит връх на 
катетъра, предотвратяващ изместване в тъканите и позволяващ 
ефективен дренаж за продължителен период от време. Пълна гама 
размери на катетъра, съответно диаметър/дължина: 6Fr/26см, 
9Fr/26см, 12Fr/26см, 14Fr/26см, 16Fr/26см. 2. Специална 
двукомпонентна игла с размери съответно:18G и 15G. 3. Клип 
лента. 4. Фиксираща яка. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
75000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 16 Заглавие: Диагностичен катетър 5F със SS-brade /усилени/ и М-
коут дериват хидрофилно покритие  с уникални радиални криви с четири или пет  
ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ с  
един катетър - "single catheter concept", дължина на катетъра 100 или 110 см, атравматичен  
връх,за брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - до 1000 psi,съвместим с водач

1) Кратко описание
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Диагностичен катетър 5F със SS-brade /усилени/ и М-коут дериват 
хидрофилно покритие  с уникални радиални криви с четири или пет 
ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни 
артерии при ОМИ с един катетър - "single catheter concept", 
дължина на катетъра 100 или 110 см, атравматичен връх,за 
брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - до 1000 
psi,съвместим с водач

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 17 Заглавие: Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен  
мониторинг на хемодинамиката с валидиран тест за акуратност на цялата система,  
съдържащ:  канюла към администриращия сет, минимизираща образуването на въздушни  
мехурчета; капачка за нулиране и праймиране, намаляваща риска от контаминиране, без  
необходимост от нейното отстраняване; трансдюсер; кабел с предпазна капачка; две  
трипътни кранчета; въртящ се луер-лок конектор за пациентската линия. Обща дължина  
на линията 150 см, линия за налягане без маркировка, скорост на потока 3 мл/ч

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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
4800 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
108414   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 18 Заглавие: Желатинови тапички за абокат

1) Кратко описание
Желатинови тапички за абокат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1850 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 19 Заглавие: Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу  
прорязване на конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм

1) Кратко описание
Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу прорязване на 
конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
3750 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
16250   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 20 Заглавие: CRT-D, разпознаващо VТ въз основа на брой  
интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ

1) Кратко описание
CRT-D, разпознаващо VТ въз основа на брой интервали, начало, 
стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция; 
алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и 
класифицирането им; алгоритми за избягване на излишното 
стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за 
безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на 
поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на 
провеждане на импулса; AT/AF мониторинг с програмируема енергия 
на шокoвете, макс.енергия 35 джаула, в комплект с: 1) 
Дефибрилиращ  биполярен  електрод  с  активна  фиксация  с  
франктална  структура,  стероид елуиран - дексаметазон фосфат, 
диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койла; 2) Предсърден  
биполярен  електрод:  прав  или  J-форма,  с  акт.  или  пасивна  
фиксация, силикон  или  комбинация  от  силикон  и  полиуретан,  
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стероид  елуиран;  диаметър   4/5,3Fr; 3) Левокамерен биполярен 
(унип.) електрод: прав или с предварително зададена форма, 
стероид елуиран, диаметър 4/5,3Fr; - ръководство предлагащо 
готови варианти за програмиране на параметрите според 
състоянието на пациента, в комплект с:
- биполярен предсърден електрод с активна/пасивна фиксация, 
полиуретан-силиконово покритие; диаметър 5,7 Fr и излъчване на 
кортикостероид; 
- дефибрилиращ електрод с активна фиксация, с покритие 
улесняващо преминаването на електрода, стероид елуиран - 
дексаметазон фосфат, система за по добър сензинг и елиминиране 
на свръхсензирането;
- биполярен електрод за лява камера с възможност за избор на 
предварително зададена форма; освобождаване на 1.0 mg 
дексаметазон ацетат, при контакт с телесни течности; диаметри: 
4Fr или 5,3Fr;  
- Комплект от два интродюсера за коронарен синус, с различни 
кривки с хидрофилна обвивка, с хемостатичен клапан и ножче за 
рязане на катетрите; 
- Балонен катетър за венография на коронарен синус, 5-7Fr, 
дължина мин. 110 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 брой

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13933.33   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 21 Заглавие: Имплантируем кардиовертер дефибрилатор с  
ресинхронизиращо устройство, предназначен за мониториране и регулиране на  
сърдечната честота; да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност,  
персистиране на VТ; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от  
надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритъм за измерване на прага на  
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предсърдие, дясна и лява камера; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на  
дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на  
тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор  
на посоката на провеждане на импулса; различни варианти за програмиране на ЛК  
поляритет на пейсиране - електронно позициониране; алгоритъм за поддържане на  
бивентрикуларно пейсиране по време на пресърдни фибрилации; AT/AF мониторинг с  
програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула; доклади с информация до  
14 месеца тенденции за: AT/AF ежедневно; камерна честота по време на AT/AF;  
ръководство предлагащо готови варианти за програмиране на параметрите според  
състоянието на пациента

1) Кратко описание
Имплантируем кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизиращо 
устройство, предназначен за мониториране и регулиране на 
сърдечната честота; да разпознава VТ въз основа на брой 
интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и 
редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни 
тахиаритмии и класифицирането им; алгоритъм за измерване на 
прага на предсърдие, дясна и лява камера; алгоритми за избягване 
на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; 
алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност 
за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на 
посоката на провеждане на импулса; различни варианти за 
програмиране на ЛК поляритет на пейсиране - електронно 
позициониране; алгоритъм за поддържане на бивентрикуларно 
пейсиране по време на пресърдни фибрилации; AT/AF мониторинг с 
програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула; 
доклади с информация до 14 месеца тенденции за: AT/AF ежедневно; 
камерна честота по време на AT/AF; ръководство предлагащо готови 
варианти за програмиране на параметрите според състоянието на 
пациента

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 брой

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10033.33   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 22 Заглавие: Имплантируем порт с нисък профил, намалена  
ширина и ергономична форма, спомагаща за малък разрез и комфорт за пациента, за  
СЕСТ инжекции и вливане на цитостатици. Да дава възможност за CT инжектиране за  
образна диагностика до 5 куб. см в секунда при 300 PSI/20atm, рентгенопозитивен.  
Предварително да не бъдат монтирани порта с катетъра. Размери: 6,6Fr, 8Fr и  тегло само  
на порта - не повече от 5,1 грама.

1) Кратко описание
Имплантируем порт с нисък профил, намалена ширина и ергономична 
форма, спомагаща за малък разрез и комфорт за пациента, за СЕСТ 
инжекции и вливане на цитостатици. Да дава възможност за CT 
инжектиране за образна диагностика до 5 куб. см в секунда при 
300 PSI/20atm, рентгенопозитивен. Предварително да не бъдат 
монтирани порта с катетъра. Размери: 6,6Fr, 8Fr и  тегло само на 
порта - не повече от 5,1 грама.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 23 Заглавие: Инструмент за деструкция на тъкани и хемостаза на  
съдове с диаметър до 7мм, за конвенционална хирургия, 18см дължина, за еднократна  
употреба, активация през ръкохватката или с педал, с нож, вграден в инструмента,   
ротация на ствола до 180 градуса, челюсти с дъговина  форма, закривени до 14 градуса и  
дължина на челюстите 3,6 см

1) Кратко описание
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Инструмент за деструкция на тъкани и хемостаза на съдове с 
диаметър до 7мм, за конвенционална хирургия, 18см дължина, за 
еднократна употреба, активация през ръкохватката или с педал, с 
нож, вграден в инструмента,  ротация на ствола до 180 градуса, 
челюсти с дъговина  форма, закривени до 14 градуса и дължина на 
челюстите 3,6 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
21 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
28597.28   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 24 Заглавие: Интродюсер  сет 8Fr, неоклузивна стена, материал  
предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка,  
регулируема  хемостатична клапа, протективено покритие, напълно съвместим за  
употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - Сван Ганц

1) Кратко описание
Интродюсер  сет 8Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ 
прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една 
ръка, регулируема  хемостатична клапа, протективено покритие, 
напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен 
катетър - Сван Ганц

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
80 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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4666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 25 Заглавие: Камерка за инвазивно измерване на налягане  
съвместима с трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм

1) Кратко описание
Камерка за инвазивно измерване на налягане съвместима с 
трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
350 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2531.67   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 26 Заглавие: Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг  
и регулиращ сърдечната честота

1) Кратко описание
Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ 
сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и 
двукеухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща 
терапия на лява и дясна камера. С автоматична хемодинамична 
оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни 
фибрилации. AT/AF мониторинг. В комплекта да са включени:
- Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. 
Електродът да е проектиран за имплантация с дисталната част на 
върха в дясната камера и да осигурява сензинг на честотата, 
пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът 
на върха да подпомага видимостта под флуороскопия. Електродът да 
е с различни конектори. 
-  Ляв биполярен сърдечен електрод с изолация. Фиксиране чрез 
дисталния S-край, което да осигурява по-добра стабилност, когато 
електродът се позиционира през синус-коронарус във вената над 
камерата. Външен диаметър на електрода 4,3 Fr.  Препоръчителен 
размер на интродюсера 5 Fr. Обвивка, осигуряваща по-добра 
транзимост на електрода. Освобождаване на 1.0 мг. DSP 
(дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с 
телесни течности. Подходящ за достъп в малки съдове. Възможност 
за използване през субселекторен катетър.
- Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем 
електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за 
обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни 
оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство 
спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. 
Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на 
ретракцията с маркери видими при флуороскопия. 
- Отделящ се катетър с външно насочване.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 брой

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14320.83   Валута: BGN

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

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

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 27 Заглавие: Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг  
и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукухинен  
пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера.  
Мониторинг на процента удари, които са стимулирани бивентрикулярни. Да притежава  
автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на  
предсърдни фибрилации. Да може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при  
брадикардия. AT/AF мониторинг.

1) Кратко описание
Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ 
сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и 
двукухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща 
терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари, 
които са стимулирани бивентрикулярни. Да притежава автоматична 
хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на 
предсърдни фибрилации. Да може да бъде използван за DDD (R) 
пейсинг при брадикардия. AT/AF мониторинг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1 брой

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10748.33   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 28 Заглавие: Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на  
изработка: балон - натурален латекс,  катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и  
полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см.

1) Кратко описание
Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: 
балон - натурален латекс,  катетър - полиамид, стилет - 
неръждаема стомана и полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 
до 80 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
550 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
44916.67   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 29 Заглавие: Катетър моунт с  Г-образен конектор, с порт за  
аспирация и малък порт за бронхоскопии. Разтегателен, с дължина 10-16см, ф22 мм, без  
съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,4 mbar

1) Кратко описание
Катетър моунт с  Г-образен конектор, с порт за аспирация и малък 
порт за бронхоскопии. Разтегателен, с дължина 10-16см, ф22 мм, 
без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. –
не повече от 2,4 mbar

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 62ecf6ba-96a5-40b5-afe2-cf78653e350d 34



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
5400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8370   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 30 Заглавие: Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock -  
спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 атм. и линия за  
високо налягане 10 см.; трипътно кранче; торкер от поликарбонат; У-конектор от  
поликарбонат, тип push click; метална игла 20Ga - 10 см

1) Кратко описание
Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от 
поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 атм. и 
линия за високо налягане 10 см.; трипътно кранче; торкер от 
поликарбонат; У-конектор от поликарбонат, тип push click; 
метална игла 20Ga - 10 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
700 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
75250   Валута: BGN

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

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

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 31 Заглавие: Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer  
lock/luer slip, мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване

1) Кратко описание
Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, 
мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 кутии по 100 броя в кутия

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 32 Заглавие: 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 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на  
резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав  
и 4 броя кортикални винтове  Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм;  
материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на  
главата 8,0мм; материал стомана

1) Кратко описание
Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал 
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CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал 
CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ 
компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 
50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 4 броя 
кортикални винтове  Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм 
през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на 
ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 8,0мм; материал 
стомана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9750   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 33 Заглавие: Комплект 1 брой APS плака, 135°, 5 отвора, L 94 мм,  
материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo-  
сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на  
резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав  
и 5 броя кортикални винтове  Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм;  
материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на  
главата 8,0мм; материал стомана

1) Кратко описание
Комплект 1 брой APS плака, 135°, 5 отвора, L 94 мм, материал 
CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал 
CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ 
компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 
50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 5 броя 
кортикални винтове  Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм 
през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на 
ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 8,0мм; материал 
стомана
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6150   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 34 Заглавие: 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;  

1) Кратко описание
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; 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
140 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
528500   Валута: BGN

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 35 Заглавие: Комплект за първично тазобедрено протезиране с  
циментно закрепване

1) Кратко описание
Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно 
закрепване, 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 капсулата и да подпомагат 
равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени 
периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, 
минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на 
качество, гарантиращо минимално износване; материал: 
UHMWPE/S/PMMA; разновидностите на моделите трябва да предлагат 
възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на 
пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули 
с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите 
трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 
28 или 32 мм; размери: минималният външен диаметър трябва да 
бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, 
максималният да бъде не повече от 61 мм.
Дистален централизатор с 3 крила, материал PMMA 
(полиметилметакрилат)
Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско 
проследяване - по 2 броя в комплект; Спринцовка за цимент.
Феморална глава, съвместима с конус 6 градуса. Материал: 
неръждаема стомана; размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, 
средна и дълга шийка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
80 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
176000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 36 Заглавие: Комплект, включващ: 1) Филтър за респиратори с  
овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт  
за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита.  
Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без  
съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar. - 1  
брой; 2) Катетър моунт с  Г-образен конектор, с порт за аспирация, и малък порт за  
бронхоскопии,  дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток  
60л/мин. – не повече от 2,1 mbar

1) Кратко описание
Комплект, включващ: 1) Филтър за респиратори с овлажняващо и 
антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок 
порт за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална 
и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l 
въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс 
и PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar. - 
1 брой; 2) Катетър моунт с  Г-образен конектор, с порт за 
аспирация, и малък порт за бронхоскопии,  дължина 15см, ф22, без 
съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не 
повече от 2,1 mbar

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
53100   Валута: BGN

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 37 Заглавие: Коронарен стент от кобалт-хром  L- 605 с покритие  
от сиролимус/пробукол - отворена клетка,  технология на покритието 50% сиролимус и 50  
% пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm , концентрация на медикамента  
1,2 µm /кв.мм, рекойл 4,3%, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9 Fr,  дистален  
шафт полиамид 2,5 Fr, профил на входа на лезията 0.016 ″; профил на преминаване: 2,00  
мм – 0,032″, 2,25 мм – 0,033″, 2,5 мм - 0,033″, 2,75 мм - 0,034″, 3,00 мм - 0,034″, 3,50 мм -  
0,035″, 4,00 мм - 0,035″, номинално налягане 10 атм, дебелина на страт при диаметри 2,0,  
2,25 и 2,5 мм -50 µm, при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0мм - 60 µm, размери: диаметри 2,00,  
2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27  
мм, 32 мм  

1) Кратко описание
Коронарен стент от кобалт-хром  L- 605 с покритие от 
сиролимус/пробукол - отворена клетка,  технология на покритието 
50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на 
покритието 4 µm , концентрация на медикамента 1,2 µm /кв.мм, 
рекойл 4,3%, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9 Fr,  
дистален шафт полиамид 2,5 Fr, профил на входа на лезията 0.016 
″; профил на преминаване: 2,00 мм – 0,032″, 2,25 мм – 0,033″, 
2,5 мм - 0,033″, 2,75 мм - 0,034″, 3,00 мм - 0,034″, 3,50 мм - 
0,035″, 4,00 мм - 0,035″, номинално налягане 10 атм, дебелина на 
страт при диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 мм -50 µm, при диаметри 2,75, 
3,0, 3,5 и 4,0мм - 60 µm, размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 
2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 
мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм  

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
153333.33   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 38 Заглавие: Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 0.5 сс  
(0.5-0.7 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

1) Кратко описание
Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 0.5 сс (0.5-0.7 мм), 
бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 39 Заглавие: Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 1 сс  
(0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

1) Кратко описание
Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 1 сс (0.7-1.4 мм), 
бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2256.72   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 40 Заглавие: Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 2.5 сс  
(0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

1) Кратко описание
Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 2.5 сс (0.7-1.4 мм), 
бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 41 Заглавие: Механична билифлетна аортна и митрална клапа,  
изключително мек дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена  
хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно позициониране и  
избягване на паравалвуларни течове, подходяща при нормален анулус и при ниски  
коронарни остии. 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

1) Кратко описание
Механична билифлетна аортна и митрална клапа, изключително мек 
дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена 
хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно 
позициониране и избягване на паравалвуларни течове, подходяща 
при нормален анулус и при ниски коронарни остии. Титаниев стягащ 
ринг за предотвратяване на деформация. Орифис - 100% пиролитичен 
карбон с възможност за завъртане на място, дори след 
имплантиране с помощта на ротатор. Разтваряне на платната до 78º 
за ниски нива на регургитация и загуба на енергийна ефективност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
16 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
47360   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 42 Заглавие: Многократно ножче за краниотом със свределовидна  
форма, съвместимо с мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni

1) Кратко описание
Многократно ножче за краниотом със свределовидна форма, 
съвместимо с мотор за електрическа моторна система Microspeed 
Uni

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
6 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2100   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 43 Заглавие: Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се  
лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, 9,2м x  
10см

1) Кратко описание
Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от 
нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на 
превръзки, 9,2м x 10см
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
360 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3525   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 44 Заглавие: Ножица за ендоскопска хирургия с ергономична  
дръжка, 36см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на  
съдове до 5мм диаметър, закривена

1) Кратко описание
Ножица за ендоскопска хирургия с ергономична дръжка, 36см, с 
бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за 
хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23814   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 45 Заглавие: Ножица за конвенционална хирургия с ергономична  
дръжка, 23 cм дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за  
хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

1) Кратко описание
Ножица за конвенционална хирургия с ергономична дръжка, 23 cм 
дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, 
за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
24 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
31030.40   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 46 Заглавие: Ножици, 9 см. дължина, 16,2 мм активно острие, с  
бутони за ръчна активация вградени в ръкохватката и с адаптивна към тъкани технология

1) Кратко описание
Ножици, 9 см. дължина, 16,2 мм активно острие, с бутони за ръчна 
активация вградени в ръкохватката и с адаптивна към тъкани 
технология
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
18 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
21408.68   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 47 Заглавие: Овлажнител за ротаметър за кислород, подлежащ на  
стерилизиция

1) Кратко описание
Овлажнител за ротаметър за кислород, подлежащ на стерилизиция

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2070   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 48 Заглавие: Острие за осцилиращ трион съвместимо с модели  
Stryker System 5 осцилиращ трион, Stryker System 6 осцилиращ трион и Stryker Electrical  
System 6, размери: дълбочина на рязане 90 мм, ширина на режещ ръб 18 мм,  дебелина  
1,27 мм, режещи зъбци насочени навътре към разположен в средата на режещия ръб отвор  
за отвеждане на костни парчета

1) Кратко описание
Острие за осцилиращ трион съвместимо с модели Stryker System 5 
осцилиращ трион, Stryker System 6 осцилиращ трион и Stryker 
Electrical System 6, размери: дълбочина на рязане 90 мм, ширина 
на режещ ръб 18 мм,  дебелина 1,27 мм, режещи зъбци насочени 
навътре към разположен в средата на режещия ръб отвор за 
отвеждане на костни парчета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
36 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3240   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 49 Заглавие: Персонална система - ръководство (шаблон) за  
резекции при колянно протезиране, изработена на базата на индивидуално 3Д  
предоперативно планиране. Изисква се компютърно томографско изследване на пациента,  
съгласно протокол на производителя.  

1) Кратко описание
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Персонална система - ръководство (шаблон) за резекции при 
колянно протезиране, изработена на базата на индивидуално 3Д 
предоперативно планиране. Изисква се компютърно томографско 
изследване на пациента, съгласно протокол на производителя. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 50 Заглавие: Петточкова термопластична маска, съвместима с  
наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko).  
Прикрепването към устройствата за имобилизаци да е тип винкел. Дебелината на маските  
да е  под 2,5 мм. Да са изработени от материал, който има свойството да променя цвета си  
при достигане на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала  
да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температура за  
изготвяне до 70 градуса

1) Кратко описание
Петточкова термопластична маска, съвместима с наличното 
оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko). 
Прикрепването към устройствата за имобилизаци да е тип винкел. 
Дебелината на маските да е  под 2,5 мм. Да са изработени от 
материал, който има свойството да променя цвета си при достигане 
на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на 
материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 
1 мин при температура за изготвяне до 70 градуса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
1500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
138000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 51 Заглавие: Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, диаметър  
от 2мм до 25мм, дължина от 2см до 50см, предназначени за емболизация за  
интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии  
(AVM и AV фистули)

1) Кратко описание
Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, диаметър от 2мм до 
25мм, дължина от 2см до 50см, предназначени за емболизация за 
интракраниални аневризми, както и за емболизация на други 
невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
40 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
80440   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 52 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 53 Заглавие: Премонтиран стент за коронарна ангиопластика от  
неръждаема стомана 316L, с покритие от тинаниев оксид, намиращ се помежду два  
рентгенпозитивни маркери, които по време на флуороскопия да дават информация за  
позицията на стента в коронарната артерия, респективно сегмент. Балонът да издържа на  
раздуване под високо налягане (RBP>15atm) и да може да се използва за постдилатация  
на вече имплантиран стент. Вътрешният лумен на дисталния край да позволява  
използването на водачи (≤ 0.014 in/0.36 mm); дебелина  на стратовете - 0,0038"; 5  
циркулярни платна на балона; доказано сгъване след дилатация механичен рекоил< 5%;  
Балон:  номинално налягане - 9 АТМ, RBP - 18 ATM (2,25-4,00); 16 ATM (4,50-5,00);  
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проксимален шафт - 1.8/2.0 F; дистален шафт - 2.7 F; връх 0.017'', Размери: диаметри:  
2,25,2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 и 5,00 мм и дължини: 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32 мм  

1) Кратко описание
Премонтиран стент за коронарна ангиопластика от неръждаема 
стомана 316L, с покритие от тинаниев оксид, намиращ се помежду 
два рентгенпозитивни маркери, които по време на флуороскопия да 
дават информация за позицията на стента в коронарната артерия, 
респективно сегмент. Балонът да издържа на раздуване под високо 
налягане (RBP>15atm) и да може да се използва за постдилатация 
на вече имплантиран стент. Вътрешният лумен на дисталния край да 
позволява използването на водачи (≤ 0.014 in/0.36 mm); дебелина  
на стратовете - 0,0038"; 5 циркулярни платна на балона; доказано 
сгъване след дилатация механичен рекоил< 5%; Балон:  номинално 
налягане - 9 АТМ, RBP - 18 ATM (2,25-4,00); 16 ATM (4,50-5,00); 
проксимален шафт - 1.8/2.0 F; дистален шафт - 2.7 F; връх 
0.017'', Размери: диаметри: 2,25,2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 
4,50 и 5,00 мм и дължини: 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32 мм 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
150 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
66750   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 54 Заглавие: Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и  
топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран  
програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с  
клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни

1) Кратко описание
Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 
степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез 
специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални 
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катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които 
се освобождават до 50 дни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10383.33   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 55 Заглавие: Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и  
топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран  
програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри.

1) Кратко описание
Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 
степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез 
специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални 
катетри.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
10216.67   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 56 Заглавие: Програмируема микро клапа (детска) - с конус и  
топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран  
програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с  
клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни

1) Кратко описание
Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени 
на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез 
специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални 
катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които 
се освобождават до 50 дни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
4 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
23300   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 62ecf6ba-96a5-40b5-afe2-cf78653e350d 55



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 57 Заглавие: Програмируема микро клапа (детска) - с конус и  
топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран  
програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри

1) Кратко описание
Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени 
на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез 
специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални 
катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11483.33   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 58 Заглавие: Резорбируема регенеративна дура с адхезивна  
превенция, заместител на естествената човешка дура 5см х 5 см

1) Кратко описание
Резорбируема регенеративна дура с адхезивна превенция, 
заместител на естествената човешка дура 5см х 5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

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

УНП: 62ecf6ba-96a5-40b5-afe2-cf78653e350d 56



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

37500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 59 Заглавие: Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен  
синус, силиконова, с моделиращ се водач и размер  15 Fr и дължина до 32 см. Армирана с  
auto-inflate балон

1) Кратко описание
Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен синус, 
силиконова, с моделиращ се водач и размер  15 Fr и дължина до 32 
см. Армирана с auto-inflate балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
110 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
18700   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 60 Заглавие: Ротаметър за кислород с овлажнител  към болнична  
система за медицински газове - 0-15л/мин

1) Кратко описание
Ротаметър за кислород с овлажнител  към болнична система за 
медицински газове - 0-15л/мин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7920   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 61 Заглавие: PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха,  
профил 0,014“. Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см  
платинено покритие, Extra support при поставяне на стент.  С възможност за проксимално  
удължаване на 195 см-та версия.  Прав връх и J връх Типове: 3 gr, 4.5 gr, 6 gr, 9 gr, 12 gr.  
Размери: 195 и 300см

1) Кратко описание
PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014“. 
Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 
см платинено покритие, Extra support при поставяне на стент.  С 
възможност за проксимално удължаване на 195 см-та версия.  Прав 
връх и J връх Типове: 3 gr, 4.5 gr, 6 gr, 9 gr, 12 gr. Размери: 
195 и 300см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
95500   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 62 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
9 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
42997.20   Валута: BGN

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

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

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 63 Заглавие: Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от  
нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките,  
флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване,  с рентгенпозотивни GPS  
танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата),  
диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035", дължина  
на катетъра до 120 см

1) Кратко описание
Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от нитинол, с дизайн 
отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, 
флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване,  с 
рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите 
стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, 
дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035", дължина на 
катетъра до 120 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
50 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
48500   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 64 Заглавие: Сет за биопсия на меки тъкани. Лек и компактен  
дизайн, позволяващ бързо и точно извличане на пробата посредством специален  
механизъм и използване само на едната ръка. Канюла и външна коаксиална игла с  
маркирани стъпки на разстояние 1см. Echotip връх на иглата. Два варианта: 10 мм и 20 мм  
дължина на изхвърляне.Канюла с размери: 16, 18, 20 G; Дължина на игла: 9, 15, 20см

1) Кратко описание
Сет за биопсия на меки тъкани. Лек и компактен дизайн, 
позволяващ бързо и точно извличане на пробата посредством 
специален механизъм и използване само на едната ръка. Канюла и 
външна коаксиална игла с маркирани стъпки на разстояние 1см. 
Echotip връх на иглата. Два варианта: 10 мм и 20 мм дължина на 
изхвърляне.Канюла с размери: 16, 18, 20 G; Дължина на игла: 9, 
15, 20см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
120 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15600   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 65 Заглавие: Сет за мандибуларна едновекторна дистракция със  
субкутанна фиксация и лесен активатор със стъпка 0.5 мм, включващ дистрактор, 5 бр  
винтове за фиксация

1) Кратко описание
Сет за мандибуларна едновекторна дистракция със субкутанна 
фиксация и лесен активатор със стъпка 0.5 мм, включващ 
дистрактор, 5 бр винтове за фиксация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
2 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5720   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 66 Заглавие: Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл,  
отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - бутало с дължина 40  
см; - водач от неръждаема стомана с PTFE покритие, с дължина 125 см; - 2 клампи със  
затворен връх. Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. Престой  
в организма до 2 месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; дължина: 24, 26, 28 или 30 см.

1) Кратко описание
Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл, 
отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - 
бутало с дължина 40 см; - водач от неръждаема стомана с PTFE 
покритие, с дължина 125 см; - 2 клампи със затворен връх. 
Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. 
Престой в организма до 2 месеца. Размери: 4,7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; 
дължина: 24, 26, 28 или 30 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
70 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2345   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 67 Заглавие: Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5  
мм дебелина на пръчката. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с  
деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Възможност за редукция и  
привеждане на пръта към винта чрез специализиран инструментариум; инерите да се  
завиват с отверка звезда, за избягване на превъртането на винтовете и правоъгълна резба  
за правилно вертикално натоварване на главата на винтовете. Инструментариумът да  
осигурява еднакво (с динамометър) затягане на инерите. Системата да съдържа:  
Моноаксиални, унипланарни, полиаксиални, полиаксиални-редукционни винтове Ф4.35,  
Ф 5.0, Ф6.0, Ф7.0, Ф8.0 с дължини 20-80 мм, както и инери с едностъпкова и двустъпкова  
инсерция. Конфигурация: 4 винта полиаксиални или моноаксиални или унипланарни + 2  
бр. пръчки

1) Кратко описание
Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5 мм дебелина 
на пръчката. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с 
деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Възможност за 
редукция и привеждане на пръта към винта чрез специализиран 
инструментариум; инерите да се завиват с отверка звезда, за 
избягване на превъртането на винтовете и правоъгълна резба за 
правилно вертикално натоварване на главата на винтовете. 
Инструментариумът да осигурява еднакво (с динамометър) затягане 
на инерите. Системата да съдържа: Моноаксиални, унипланарни, 
полиаксиални, полиаксиални-редукционни винтове Ф4.35, Ф 5.0, 
Ф6.0, Ф7.0, Ф8.0 с дължини 20-80 мм, както и инери с 
едностъпкова и двустъпкова инсерция. Конфигурация: 4 винта 
полиаксиални или моноаксиални или унипланарни + 2 бр. пръчки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 68 Заглавие: Система за измерване на централно венозно налягане,  
съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с  
антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145 см, дължина на  
манометърната линия 100 см

1) Кратко описание
Система за измерване на централно венозно налягане, съставена от 
интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна 
линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145 
см, дължина на манометърната линия 100 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
560 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1596   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 69 Заглавие: Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип  
Нелатон, СН 12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид на  
канала - отворен, брой отвори - 2
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1) Кратко описание
Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 
12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 
мм, вид на канала - отворен, брой отвори - 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
11600 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4640   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 70 Заглавие: Спираловиден катетър за екстракция на емболи от  
стдова протеза. Дължина 50 см, размери 5Fr и 6Fr. Диаметър на спиралата: при 5Fr -  
прибрана - 16 мм, разгъната  - 5 мм; при 6Fr  - прибрана - 18 мм, разгъната  - 6 мм

1) Кратко описание
Спираловиден катетър за екстракция на емболи от стдова протеза. 
Дължина 50 см, размери 5Fr и 6Fr. Диаметър на спиралата: при 5Fr 
- прибрана - 16 мм, разгъната  - 5 мм; при 6Fr  - прибрана - 18 
мм, разгъната  - 6 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5586.25   Валута: BGN

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 71 Заглавие: Спринцовка 12 мл., въртяща се мъжка система за  
заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на  
контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат,  
полипропилен и ABS

1) Кратко описание
Спринцовка 12 мл., въртяща се мъжка система за заключване тип 
луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на 
контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от 
поликарбонат, полипропилен и ABS

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12083.33   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 72 Заглавие: Спринцовки за хранене, 50 сс, тип "Жанет"

1) Кратко описание
Спринцовки за хранене, 50 сс, тип "Жанет"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1560   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 73 Заглавие: Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от  
5 до 7 Fr, маркирани с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да  
включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка  
рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 0,038"), вид на водача - прав или J, 45 см,  
дилататор

1) Кратко описание
Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7 Fr, 
маркирани с цветови код за различните размери, дължина 10 см, 
сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с 
единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 
0,038"), вид на водача - прав или J, 45 см, дилататор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1000 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
47350   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 74 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
70 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1204   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 75 Заглавие: Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен  
восък 30% вазелин, на плочки по 2,5 гр

1) Кратко описание
Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен восък 30% 
вазелин, на плочки по 2,5 гр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 76 Заглавие: Стерилен нефростомен сет, двустъпкова техника. Да  
не съдържа латекс.

1) Кратко описание
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”;
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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 документацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
720 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
74160   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 77 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
1830 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6039   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 78 Заглавие: Стерилни полимерни покривала със защитна лупа за  
обектива, съвместими с операционен микроскоп Pentero 900, размери 132х391см

1) Кратко описание
Стерилни полимерни покривала със защитна лупа за обектива, 
съвместими с операционен микроскоп Pentero 900, размери 
132х391см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
62487.50   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 79 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5750 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2970.83   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 80 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
80 опаковки по 50 броя в опаковка

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3666.67   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 81 Заглавие: Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен  
профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм височина,  
8,1мм ширина

1) Кратко описание
Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне 
първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм 
височина, 8,1мм ширина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
180 магазина от 6 клипса

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3204   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 82 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
55000   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 83 Заглавие: 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

1) Кратко описание
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

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
145 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3987.50   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 84 Заглавие: Три кранчета на обща плочка с различни цветове,  
налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен  
корпус, устойчивост на агресивни медикаменти

1) Кратко описание
Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 
bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, 
прозрачен корпус, устойчивост на агресивни медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
1460 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7957   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 85 Заглавие: Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за  
постоперативна иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип  
Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл,  
22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. Дължина 42 см; Да не съдържа латекс

1) Кратко описание
Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна 
иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: 
тип Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 
мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. 
Дължина 42 см; Да не съдържа латекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
100 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2650   Валута: BGN

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

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

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 86 Заглавие: Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо  
налягане при ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност да  
издържа налягане до 600 PSI

1) Кратко описание
Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при 
ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност 
да издържа налягане до 600 PSI

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14500   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 87 Заглавие: Триточкова термопластична маска, съвместима с  
наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko).  
Прикрепването към устройствата за имобилизаци да е тип винкел. Дебелината на маските  
да е  под 2,5 мм. Да са изработени от материал, който има свойството да променя цвета си  
при достигане на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала  
да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температура за  
изготвяне до 70 градуса
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1) Кратко описание
Триточкова термопластична маска, съвместима с наличното 
оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Civko). 
Прикрепването към устройствата за имобилизаци да е тип винкел. 
Дебелината на маските да е  под 2,5 мм. Да са изработени от 
материал, който има свойството да променя цвета си при достигане 
на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на 
материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 
1 мин при температура за изготвяне до 70 градуса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1500 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
79200   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 88 Заглавие: Троакар за еднократна употреба с автоматично  
защитено  острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ  
се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, 100 мм канюла

1) Кратко описание
Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено  острие с 
два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, 
отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12мм 
диаметър, 100 мм канюла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
35 броя
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4666.67   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 89 Заглавие: Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен,  
термично обработен връх. Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол  
при въртене. 6Fr - 140 см, 7Fr - 145 см

1) Кратко описание
Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен 
връх. Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър 
контрол при въртене. 6Fr - 140 см, 7Fr - 145 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
70 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
38500   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 90 Заглавие: Удължител за венозен път със сечение на вътрешния  
лумен 3мм, дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, луер-лок винтови връзки

1) Кратко описание
Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, 
дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, луер-лок 
винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1200 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1260   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 91 Заглавие: Удължител за перфузия с luer lock наконечници,  
дебелина 1,45х2,75 мм, дължина 150 см

1) Кратко описание
Удължител за перфузия с luer lock наконечници, дебелина 
1,45х2,75 мм, дължина 150 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
40 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
15000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 92 Заглавие: Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно  
фотозащитен, 150 см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна  
фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-
лок винтови връзки

1) Кратко описание
Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно фотозащитен, 150 
см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна 
фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за 
обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
500 броя

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 93 Заглавие: Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и  
позиционер. Максимален престой в организма до 6 месеца. Дължина:  
18/20/22/24/26/28/30см; Диаметър: 5/6/7/8Fr

1) Кратко описание
Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и позиционер. Максимален 
престой в организма до 6 месеца. Дължина: 
18/20/22/24/26/28/30см; Диаметър: 5/6/7/8Fr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
1000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
53000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 94 Заглавие: Уринаторна  торба с клапан 2л, 1,5  метра

1) Кратко описание
Уринаторна  торба с клапан 2л, 1,5  метра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
37 700 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11310   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 95 Заглавие: Урологичен нелатон катетър, различни номера

1) Кратко описание
Урологичен нелатон катетър, различни номера

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 520 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2191.67   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 96 Заглавие: Филтър за респиратори с овлажняващо и  
антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв  
обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага  
поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и  
PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar

1) Кратко описание
Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, 
за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв 
обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична 
защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от 
прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс 
при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
9990   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 97 Заглавие: Филтър за респиратори тип "изкуствен нос" за  
трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече  
от 0,3 mbar. Порт за подаване на кислород. Отдаване на влага поне 33,2 mg H2O/l въздух.  
Да са от полипропилен без съдържание на латекс и PVC

1) Кратко описание
Филтър за респиратори тип "изкуствен нос" за трахеостомирани 
пациенти. Мъртъв обем 8мл. Резистънс при поток 60 л/мин. – не 
повече от 0,3 mbar. Порт за подаване на кислород. Отдаване на 
влага поне 33,2 mg H2O/l въздух. Да са от полипропилен без 
съдържание на латекс и PVC
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5400 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11610   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 98 Заглавие: Хибриден коронарен стент от кобалт-хром (L 605),  
излъчващ медикамент сиролимус. Дизайн на стента - двоен хелиокоидален с полезна  
дължина на шафта 140 см. Да бъде с пасивно покритие PROBIO /силиконов карбид/ и  
активно покритие BIOlute - биорезурбируем полимер, който да контролира излъчването  
на медикамента. Дебелина на стратовете 0,0024” за диаметри от 2,25 до 3,0мм и 0,0031” за  
диаметри 3,5 и 4,0мм. Доза на медикамента: 50-250µg в зависимост от размера на стента,  
набити маркери от платина и иридий. Диаметри: 2,25, 2,5, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 с  
дължини: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 40 мм.

1) Кратко описание
Хибриден коронарен стент от кобалт-хром (L 605), излъчващ 
медикамент сиролимус. Дизайн на стента - двоен хелиокоидален с 
полезна дължина на шафта 140 см. Да бъде с пасивно покритие 
PROBIO /силиконов карбид/ и активно покритие BIOlute - 
биорезурбируем полимер, който да контролира излъчването на 
медикамента. Дебелина на стратовете 0,0024” за диаметри от 2,25 
до 3,0мм и 0,0031” за диаметри 3,5 и 4,0мм. Доза на медикамента: 
50-250µg в зависимост от размера на стента, набити маркери от 
платина и иридий. Диаметри: 2,25, 2,5, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 с 
дължини: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 40 мм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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180 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
138000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 99 Заглавие: Хидрофилен водач от неръждаема стомана с  
рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10см или 20см), диаметър 0,010'', 0,014'' или  
0,016'', обща дължина 175/200см + торкер

1) Кратко описание
Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, 
платинен дистален койл (10см или 20см), диаметър 0,010'', 
0,014'' или 0,016'', обща дължина 175/200см + торкер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
15 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11670   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 100 Заглавие: Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови,  
различни размери

1) Кратко описание
Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови, различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
805 000 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
36225   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 101 Заглавие: Централен венозен катетър двулумен, предназначен  
за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности;  
материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с размери 4/5/7,5Fr и дължина  
5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък  
контейнер за остри отпадъци

1) Кратко описание
Централен венозен катетър двулумен, предназначен за измерване на 
венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и 
течности; материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с 
размери 4/5/7,5Fr и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с 
диаметър 0,018/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за 
остри отпадъци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 62ecf6ba-96a5-40b5-afe2-cf78653e350d 87



Партида: 00502 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1500   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 102 Заглавие: Централен венозен катетър трилумен, импрегниран  
с Миноциклин и Рифампин, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни  
проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетът да включва:  
катетър с размери: диаметър 5/7/10/20/25Fr и дължина5/8/12/15см, с хидрофилно  
покритие;  скалпел; игла въвеждаща EchoTip с диаметър 19G; водач с двойно  
флексабилен върх с диаметър 0.025"/0.032''; спринцовка 6мл; контейнер за остри  
отпадъци 

1) Кратко описание
Централен венозен катетър трилумен, импрегниран с Миноциклин и 
Рифампин, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни 
проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. 
Сетът да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/10/20/25Fr и 
дължина5/8/12/15см, с хидрофилно покритие;  скалпел; игла 
въвеждаща EchoTip с диаметър 19G; водач с двойно флексабилен 
върх с диаметър 0.025"/0.032''; спринцовка 6мл; контейнер за 
остри отпадъци 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2850   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 103 Заглавие: Централен венозен катетър трилумен, предназначен  
за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности;  
материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/9Fr и дължина  
5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018"/0,025"/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък  
контейнер за остри отпадъци

1) Кратко описание
Централен венозен катетър трилумен, предназначен за измерване на 
венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и 
течности; материал: полиуретан. Сетът да включва: катетър с 
размери: диаметър 5/7/9Fr и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач 
с диаметър 0,018"/0,025"/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък 
контейнер за остри отпадъци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
12 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1680   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 104 Заглавие: Цервикален кейдж с вградени отвори за фиксация с  
винтове – 2 бр каудално и 2 бр краниално с анатомичен дизайн в 3 варианта – лордотик,  
конвекс, паралелна форма. Материал РЕЕК/титаниева сплав. Да се осигурява  
специализиран инструментариум. Размери: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм височина с 4 бр.  
винтове 12, 14, 16 мм

1) Кратко описание
Цервикален кейдж с вградени отвори за фиксация с винтове – 2 бр 
каудално и 2 бр краниално с анатомичен дизайн в 3 варианта –
лордотик, конвекс, паралелна форма. Материал РЕЕК/титаниева 
сплав. Да се осигурява специализиран инструментариум. Размери: 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм височина с 4 бр. винтове 12, 14, 16 
мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
5 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
24583.33   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 105 Заглавие: Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон,  
Tantal. Възможност за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има  
три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 7мм, ширина от 12мм до  
15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.

1) Кратко описание
Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност 
за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да 
има три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 
7мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
10 броя

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
20000   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 106 Заглавие: Щекер за вакуум  регулатор за аспирация към  
болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав

1) Кратко описание
Щекер за вакуум  регулатор за аспирация към болнична система за 
медицински газове, DIN стандарт, прав

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

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

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

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

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 107 Заглавие: Щекер за ротаметър за кислород към болнична  
система за медицински газове, DIN стандарт, прав

1) Кратко описание
Щекер за ротаметър за кислород към болнична система за 
медицински газове, DIN стандарт, прав

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
90 броя

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 108 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместими с  пациентен  
монитор Dreger Infinity Delta XL

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместими с  пациентен монитор Dreger 
Infinity Delta XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
72220   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 109 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместими  с пациентен  
монитор BBraun VISI CON  МО11   

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместими  с пациентен монитор BBraun VISI 
CON  МО11  

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
83406.30   Валута: BGN

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 110 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор  
Nihon Kohden BSM 2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K   

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Nihon Kohden 
BSM 2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K  

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14300   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 111 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор  
Mindray MEC 2000, MEC 1000   

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray MEC 
2000, MEC 1000  

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
44100   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 112 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор  
Mindray Bene View T8

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray Bene 
View T8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
44100   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 113 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор  
EDAN M8    

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор EDAN M8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
44100   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 114 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор  
CONTEC CMS 8000    

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор CONTEC CMS 
8000   

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
44100   Валута: BGN

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 115 Заглавие: Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор  
Datex Ohmeda S/5AM    

1) Кратко описание
Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Datex Ohmeda 
S/5AM   

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
58875   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 116 Заглавие: Регистрираща хартия за ЕКГ и термовидеопринтер  
за ехографско изследване

1) Кратко описание
Регистрираща хартия за ЕКГ и термовидеопринтер за ехографско 
изследване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
104730   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 117 Заглавие: Компоненти за първично тотално колянно  
протезиране и ревизионно колянно протезиране

1) Кратко описание
Компоненти за първично тотално колянно протезиране и ревизионно 
колянно протезиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
815760   Валута: BGN

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 118 Заглавие: Компоненти за първично и ревизионно тотално  
тазобедрено ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване

1) Кратко описание
Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено 
ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1763800   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 119 Заглавие: Сет горен лицев етаж с  плаки 0,9 мм дебелина и  
винтове 2.0 мм диам. незаключващи, изработени от материал: титан, съдържащ:

1) Кратко описание
Сет горен лицев етаж с  плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм 
диам. незаключващи, изработени от материал: титан, съдържащ:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
26660.04   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 120 Заглавие: Сет за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки  
с дебелина 1.5 мм и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан,  
съдържащ:

1) Кратко описание
Сет за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина 1.5 
мм и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал 
титан, съдържащ:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
37815.88   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 121 Заглавие: Сет за реконструкция на долна челюст с усилени  
плаки с дебелина 2.5 мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал  
титан, съдържащ:

1) Кратко описание
Сет за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с дебелина 
2.5 мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал 
титан, съдържащ:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
67841.12   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 122 Заглавие: Резервни части за хемодиализни апарати Frezenius  
4008S, 4008E,4008H

1) Кратко описание
Резервни части за хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 
4008E,4008H

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съгласно документацията

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
177213.75   Валута: BGN

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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