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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Официално наименование
Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД

Национален идентификационен № (ако е известен):
117527022

Пощенски адрес
ул. Независимост № 2

Град Пощенски код Държава
Русе 7002 България

Място/места за контакт Телефон
Болнична аптека на КОЦ-Русе ЕООД 082 819955

На вниманието на
Магистър фамацевт М. Гайдарова

Адрес за електронна поща Факс
kocruse@abv.bg 082 834463

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

Адрес на профила на купувача (URL):
www.kocruse.com.

Електронен достъп до информация (URL):
www.kocruse.com.

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и  
динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

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

I.2) Вид на възлагащия орган
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министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

публичноправна организация

национална или федерална агенция/служба европейска институция/агенция или  
международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): ______________
Здравеопазване

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи  
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена в  
приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

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)

Строителство Доставки Услуги

Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване, независимо  
с какви средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани от  
възлагащите органи

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Моля, вижте приложение В1  
относно категориите услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
Болнична аптека на КОЦ-Русе ЕООД

код NUTS: BG323

ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или  

динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка Обявлението обхваща създаването на  
динамична система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща  
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сключването 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 с цифри):

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е  

известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна 

заявка на медицински изделия за нуждите на  „КОЦ - РУСЕ" ЕООД по 

приложена спецификация. Конкретните доставки се определят от 

потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

Допълнителен/ни обект/и 33141115
33141111
33141114
33141113
33141310
33141300
33141615
33141420
33141411
38412000
33141642
33141116
33751000
33171100
39518200
33123100
33696500
33696800
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33141126
30197641
32354110

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  

приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
само една  
обособена позиция

една или повече  
обособени позиции

всички обособени  
позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите

Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,  

подновявания и опции, в приложимите случаи)

Поръчката съдържа 59 (петдесет и девет) самостоятелно обособени 

позиции. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочена по 

обособени позиции в раздел Б на Обявлението за поръчка и в раздел 

ІV „Техническа спецификация” на документацията за участие.

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
433777   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)

Да НеОпции
(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)

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ 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 краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане 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. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 

представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. В 

документа, удостоверяващ внасяне на гаранция за участие / 

изпълнение, се вписва номерът на решението за откриване на 

процедурата.2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка е разпределена по обособени позиции, 

и е посочена в таблица, приложение към документацията.  Гаранцията 

е посочена в абсолютна сума и не надвишава 1 % /едно на сто/ от 

стойността на всяка позиция. Гаранцията за участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите по 

чл.60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП - 

парична сума по сметка IBAN-BG15BUIB98881029101502, BIC - BUIBBGSF 

СИБАНК ЕАД или оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция 

на същата стойност, издадена в полза на Възложителя, в която 

изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно 

чл.61 от ЗОП. Гаранцията да е със срок на валидност 120 (сто и 

двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, 

следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща 

автентичността на съобщението. Участникът представя списък на 

обособените позиции, за които е внесъл гаранция за участие. В 

списъка се посочва обособена позиция, размер на внесена гаранция за 

участие по обособена  позиция и обща сума, формирана като сбор на 

всички внесени суми за гаранция за участие по обособените позиции, 

за които участникът подава оферта.3. Възложителят определя размера 

на гаранцията за изпълнение  - 1 на сто от стойността на поръчката, 

отразена в сключения между страните договор. Гаранцията се 

освобождава в срок до 30 дни след приключване изпълнението на 

договора. 4. Участникът или определеният изпълнител избира сам 

формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.5. Всички 

разходи по гаранцията за участие в процедурата и тези по гаранцията 

за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите 

по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. 

Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по 

откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на 

гаранциите да не бъде по-малък от определения в  процедурата. 6. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за 

участие и за изпълнение се представят в легализиран превод на 

български език. 7. Когато участникът или избраният изпълнител е 

обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата 

гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  

разпоредбите, които ги уреждат:
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Настоящата процедура се реализира със собствени средства на 

Възложителя.Плащанията се извършват от бюджета на КОЦ-Русе ЕООД, по 

банков път, съгласно условията, посочени в документацията, офертата 

на класирания на първо място за участник и договора, сключен с 

него. Плащането се извършва по посочена от изпълнителя банкова 

сметка. Срокът на отложено плащане е от 30 (тридесет) календарни 

дни, считано от датата на получаване на доставката.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,  

на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)

Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия
(ако да) Описание на особените условия:

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 оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
Участникът да е вписан в Регистъра по чл. 31 и/или чл. 81 от ЗМИ, 

воден от ИАЛ.Офертата се представя в КОЦ-Русе ЕООД в запечатан 

непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция, тел., факс и ел.адрес, и обос.позиции, за които 

участва. Пликът съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва:Плик № 1  с надпис „Документи за 

подбор“, в който се поставят: 1) Списък на документите, съдържащи 

се в офертата, подписан от участника;

2) Оферта (по образец);3) Документ, удостоверяващ, че участникът е 

вписан като търговец в ТР на АВ, с посочване на ЕИК на участника, 

или е регистриран като търговец съгл. нац.зак-во по месторег-я. При 

участие на подизп., посочения документ се представя и от 

подизпълнителя. При участие  на обединение, посочения документ се 

представя за всяко ФЛ/ЮЛ, вкл. в обед-то.4) При участник обед-е, 

което не е ЮЛ - Договор за създаване на обед-ето, в който е 

предвидено разпределението на отг-стите на членовете на обед-ето по 

изп-е на поръчката и е посочен представляващият обед-ето;5) 

Документ за внесена гар-я за участие – в случай на Банкова гар-я - 

в оригинал.Документът се придружава от списък на позициите, за 

които е внесена гар-я за участие. В списъка се посочва позиция, 

размер на внесена гаранция за участие по позиция и обща сума, 

формирана като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие 

по позициите, за които участникът подава оферта. 

6) Декл. за липсата на обст. по чл.47, ал.1, т.1, б "а", "б", "в", 
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"г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП 

– в ориг.Когато уч. предвижда уч-ето на подизп., пос.декл.се 

представят и за подизп. При участие  на обед-е, пос.декл. се 

предст.за всяко ФЛ/ЮЛ, вкл. в обед-ето.7) Декл. от уч. за подизп., 

когато уч. предвижда такива, както и вида на раб., които ще изв., и 

дела на тяхното уч-е;8) Декл. от подизп., че е съгл.да уч. в проц. 

като такъв;9) Справка за уч.;10) Док.за закупена док-я за 

участие;11) Декл.за приемане на усл. в проекта на договор;12) 

Изрично писмено Пълномощно с нот.удост. на подписа на лицето, което 

предст.Уч. в проц. (Пълн.се представя, когато Оф.не е подп. от 

упр.и предст.Уч. съгл. акт.му рег-я или съгл. дог. за създ. на обед

-е.)13)  При уч.- търговец с мед.изд. - Разрешение за търговия на 

едро с мед.изд., изд. от ИАЛ, или др.док., удост.правото на уч. за 

изв. на търг. с мед.изд., изд. от комп.орган на държава членка или 

на др.държава - страна по Спор.за ЕИП, или на Конф.Швейцария. Док. 

се представя в зав. от уч.препис.При уч.– произв.на мед.изд., 

уст.на тер. на РБ- Док., удост., че уч. е произв. на мед.изд., уст. 

на тер. на РБ и съд. данни за мед.изд., изд. по реда на ЗМИ. Док. 

се представя в зав.от уч.препис.14) Док-ва за техн. възм. и/или 

квал. по чл. 51 от ЗОП, пос. в т. ІІІ.2.3. на обявл.Плик № 2 с 

надпис "Предл.за изп.на пор.”, в който се поставят:1. Предл. за 

изп.на пор.– по обр. 2. Каталог на произв.(извадка от каталог) с 

пос.кат.номер и номер на об.поз., за която се отнася предл. 3. 

Док., че предлаганите мед.изд.имат нанесена „СЕ” маркировка, 

удост., че съотв.на изд. със същ.из.е било оценено по прил.проц.за 

оц.на съотв.- зав.от уч. копие и превод на бълг.ез.4. Инструкция за 

уп. на съотв.продукт в превод на бълг.език, с изкл.на изд., за 

които това не е предв.в закона.Само при оферта за обос. поз. от № 1 

до № 34 вкл., уч.представя и:5. Мостри, които са етикетирани с 

данните на уч.и с пос.номер на об.поз., съобр.специф. на Възл. 

*Подават се толкова плика № 2, по колкото об. поз.се участва. Върху 

всеки плик № 2 се пос.за коя об.поз.се отнася. Вс.пл. № 2 за 

отд.об.поз. се пост.в 1 общ плик (обща опаковка) с надпис “Пликове 

№ 2 на уч....(изп.се им.на уч.)”.Плик № 3 с надпис "Предлагана 

цена“, в който се поставят:1.Цен.предл.–  по обр.*Подават се 

толкова плика № 3, по колкото об. поз. се уч. Върху вс.плик № 3 се 

пос.за коя об. поз. се отнася. Всички пликове № 3 за отд.поз. се 

поставят в 1 общ плик с надпис “Пликове № 3 на участник.....

(изписва се името на уч.).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са изпълнени  
изискванията:

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

Възложителят не изисква 

представяне на документи за 

доказване на икономическите и 

финансови възможности на 

участниците.

Възложителят не поставя 

минимални изисквания към 

икономическите и финансови 

възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са изпълнени  

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  
приложимите случаи):
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изискванията:
1. Декларация, съдържаща списък 

на основните договори за 

доставки на медицински изделия,  

сходни с предмета на обособената 

позиция, за която се подава 

оферта, изпълнени през 

последните три години, считано 

до датата, вписана в обявлението 

като краен срок за получаване на 

оферти, включително стойностите, 

датите и получателите, 

придружена от препоръки за добро 

изпълнение. Представените 

препоръки за добро изпълнение 

следва да бъдат издадени от 

възложители, посочени в списъка, 

на които участникът е доставял 

медицински изделия, сходни с 

предмета на обособената позиция, 

за която подава оферта. 

Участник, който е 

новорегистриран търговец или не 

е упражнявал търговска дейност 

за период от последните три 

години, представя декларация, 

съдържаща списък на основните 

договори за доставки, извършени 

през периода, в който реално е 

осъществявал такава дейност, 

включително стойностите, датите 

и получателите ( по образец). 

2. Валиден сертификат на името 

на участника за въведена 

сертифицирана система за 

управление на качеството 

съгласно стандарт EN ISO 9001 : 

2008, или еквивалент, с обхват 

на сертификата, съответен на 

предмета на поръчката или 

еквивалент, или други 

доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на 

качеството. Документът се 

представя в заверен от участника 

препис.

3. Декларация, че участникът (в 

качеството му на търговец) 

отговаря на нормативните 

изискванията по ЗМИ и че 

предлаганите от него изделия 

отговарят на нормативните 

1. Участникът да е изпълнил 

минимум 2 (два) договора за 

доставки на медицински изделия, 

сходни с предмета на обособената 

позиция, за която подава оферта, 

през последните 3 (три) години, 

считано до датата, вписана в 

обявлението като краен срок за 

получаване на оферти.

2. Участникът да има въведена 

сертифицирана система за 

управление на качеството, 

съгласно стандарт EN ISO 9001 : 

2008, или еквивалент, с обхват 

на сертификата, съответен на 

предмета на поръчката, или 

еквивалент.

3. Участникът (в качеството му 

на търговец) да отговаря на 

нормативните изисквания по ЗМИ и 

предлаганите от него изделия да 

отговарят на нормативните 

изискванията за употреба в 

Република България на медицински 

изделия, съгласно ЗМИ и актовете 

по прилагането му.

Приложение на изискванията към 

участниците спрямо подизпълнител 

и обединение, което не е 

юридическо лице:При участие на 

подизпълнители, изискванията ще 

се прилагат съобразно вида и 

дела на тяхното участие. По 

отношение на броя изпълнени 

договори от подизпълнителя, той 

следва да има поне един изпълнен 

успешно договор съобразно вида 

на изпълняваната от него работа, 

независимо от неговия 

обем.Когато участник в 

процедурата е обединение, което 

не е юридическо лице, критериите 

за подбор се прилагат към 

обединението участник, а не към 

всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията 

на нормативен или 
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изискванията за употреба на 

медицински изделия в Република 

България, съгласно ЗМИ и 

актовете по прилагането му. 

Декларацията е в свободен текст.

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в 

договора за създаване на 

обединението. 

Участник може да използва 

ресурсите на други физически или 

юридически лица при изпълнение 

на поръчката, при условие че 

докаже, че ще има на свое 

разположение тези ресурси. 

ІІІ.2.4) Информация относно 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

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Да НеЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната  
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеНякои кандидати вече са избрани (ако е  
целесъобразно при определени видове  
процедури на договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на  

икономическите оператори, които вече са избрани, в  

рубрика VI.3 „Допълнителна информация“)

Ускорена процедура 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 ________
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или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой  
________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога  

(процедура на договаряне, състезателен диалог)

Да НеПрибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на  
обсъжданите решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете 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, когато 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

ІV.2.2) Информация относно електронен търг

Да НеЩе се използва електронен търг
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация

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

случаи)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

(ако да)

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

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на  

описателен документ (в случай на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 07/02/2014 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: 20    Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
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Докум-ята за уч-е може да се получи всеки работен ден от 8:30 до 

14:00 часа до датата, посочена в Обявл-ето. Докум-ята се получ.в 

сградата на КОЦ- Русе ЕООД, ул."Независимост" № 2, ет. 1, КАСА, 

срещу представ-не на докум. за плащане. Плащането може да се 

извърши в касата или по банков път по сметка: IBAN-

BG15BUIB98881029101502, BIC - BUIBBGSF СИБАНК  ЕАД. При получ-не на 

докум-ята, уч-кът предоставя следните данни - име, адрес, телефон, 

факс и e-mail. Лицата имат право да разглеждат док-ята на място 

преди да я закупят. При поискване от заинтер. лице, придружено от 

платежен документ за ст-стта на док-ята, док-ята се изпраща за 

сметка на лицето, направило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 17/02/2014 дд/мм/гггг Час: 14:00

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на  

избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,  

процедури на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG DA EL GA LT NL RO FI
ES DE EN IT HU PL SK SV
CS ET FR LV MT PT SL

Други: ________

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  120  (от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 18/02/2014 дд/мм/гггг Час: 09:30

(в приложимите случаи) Място: Кабинет на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД
Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите  

(в приложимите случаи)

(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  
отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз

Да Не
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Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средстава  
от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Датата , мястото и часа на отварянето на ценовите оферти ще се 

оповести на интернет страницата на КОЦ-Русе ЕООД. Съгл.чл.64 ал.1 

ЗОП, възл-лят изпраща обявл-то най-малко 52 дни преди крайния срок 

за получ. на офертите. На осн-е чл.64 ал. 3 ЗОП,срокът по чл.64 

ал.1 ЗОП се намалява със 7 дни, поради изпращане на обявл-то по 

електронен път и с още 5 дни, поради това че от датата на 

публикуване на обявл-то в електронен вид възл-лят предоставя пълен 

достъп по електронен път до документацията за участие и посочва в 

обявл-то на интернет адреса, на който тя може да бъде намерена-

Http://www.kocruse.com.

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 Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

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

Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

рубрика VІ.4.3)
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Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
съгл. чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 06/01/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  

информация

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  

допълнителни документи

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

УНП: 6423aef0-ee6a-4cf6-bfc0-d9ec494abf10 13



Партида: 00281 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  

офертите/заявленията за участие

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган извършва  

покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Медицински памук, лигнин

1) Кратко описание
Медицински памук, лигнин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141115

3) Количество или обем
1.01Памуккилограм100

1.02Памук  х 80гр   в опаковкаопаковка100

1.03Лигнинкилограм1000

УНП: 6423aef0-ee6a-4cf6-bfc0-d9ec494abf10 14
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2002   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Превръзки със самозалепващ  
пласт

1) Кратко описание
Превръзки със самозалепващ пласт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141111

3) Количество или обем
2.01Санпласт 5 / 5 на текстилна основаброй1500

2.02Превръзка прозрачна от полиуретранов филм,водонепропусклива с 

прорез за фиксиране с  подложка 6/7,стерилнаброй1000

2.03Превръзка прозрачна от полиуретранов филм,водонепропусклива  за 

фиксиране без подложка 6/7,стерилнаброй2000

2.04Пластир прозрачен порьозен 5/5брой1000

2.05Хипоалергична самозалепваща лента за фиксиране на 

превръзки /ролка/  от нетъкан текстил – 10м/10смброй200

2.06Хипоалергична самозалепваща лента за фиксиране на 

превръзки /ролка/ от нетъкан текстил – 10м х 20 смброй50

2.07Стерилна самофиксираща превръзка от полиестерен нетъкан 

материал с незалепваща подложка от вискоза, адхизив без колофон, 

със заоблени крайща 10см х 8 смброй500

2.08Стерилна самофиксираща превръзка от полиестерен нетъкан 

материал с незалепваща подложка от вискоза, адхизив без колофон, 

със заоблени крайща 20 см х 10 смброй500
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2.09Стерилна памперсна атравматична превръзка-компрес, абсорбираща 

сърцевина от разбита целулоза без съдържание на латекс, колофон и 

фталати 10 х 10 смброй500

2.10Стерилна памперсна атравматична превръзка-компрес, абсорбираща 

сърцевина от разбита целулоза без съдържание на латекс, колофон и 

фталати 10 х 20 смброй500

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
11960   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Марля - мед.употреба, марлени  
компреси

1) Кратко описание
Марля - мед.употреба, марлени компреси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141114

3) Количество или обем
3.01Марля - мин 17 нишки/кв.мметър150000

3.02Компреси марлени 5 / 5 х 16 дипли–  100 бр. в опаковкаопаковка

1200

3.03Компреси марлени 7,5 / 7,5   х 16 дипли 100 бр в  опаковка

опаковка1500

3.04Компреси марлени 10 / 10   х 16 дипли 100бр  в опаковкаопаковка

2500

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
43557   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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Превръзки, бинтове

1) Кратко описание
Превръзки, бинтове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141113

3) Количество или обем
4.01Стерилна еднократна превръзка  от нетъкан текстил за периферна 

венозна канюла с прорез и компресброй20000

4.02Стерилна еднократна превръзка от нетъкан текстил за централен 

венозен катетър 15см/8смброй500

4.03Бинт марлен 10см / 10мброй1600

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Спринцовки, игли

1) Кратко описание
Спринцовки, игли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141310

3) Количество или обем
5.01Спринцовки 1сс БЦЖ трисъставнаброй100

5.02Спринцовки 1сс  за инсулин трисъставнаброй100

5.03Спринцовка 2сс     двусъставна                                             

брой2000

5.04Спринцовка 2сс     трисъставна                                             

брой1800

5.05Спринцовки 5сс  двусъставнаброй15000

5.06Спринцовки 5сс  трисъставнаброй3000

5.07Спринцовки 10сс двусъставнаброй15000

5.08Спринцовки 10сс трисъставнаброй10000

5.09Спринцовки 20 сс двусъставнаброй15000

5.10Спринцовки 50сс с ЦК трисъставна за перфузорброй700

5.11Спринцовки 50сс катетърен тип трисъставнаброй500

5.12Спринцовки 50 сс с ЦК трисъставна за перфузор, тип Браун или 

еквивалнтнаброй700

5.13Игла за спринцовка тип "Луер"  30Gброй200

5.14Игли за спринцовки тип "Луер"  18G - 27½G;27¾Gброй100000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7629   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Устройства за венозна система за  
вземане на кръв, сонди

1) Кратко описание
Устройства за венозна система за вземане на кръв, сонди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141300

3) Количество или обем
6.01Капачки за абокат стерилни еднократни брой2000

6.02Интравенозни канюли двупътни 14G /24Gброй15000

6.03Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър,капаче за 

покриване на аспирационния порт,обем 2,4ml,скорост на проток над 

30ml/minброй60

6.04Катетър Бътерфлай № 19 -25брой100

6.05Системи инфузионни с метална иглаброй15000

6.06Системи за перфузия дължина 2000мм,с Luer Lock накрайници, 

стерилниброй500

6.07Системи кръвопреливни с пластмасова  игла, мек сакброй3000

6.08Трипътно стоп кранчеброй500

6.09Стомашни сонди  за възрастни с дължина 100см 14Ch – 26 сhброй

300

6.10Стомашна сонда с дължина 80см 28Сh - 34Chброй150

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
14000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Система за ентерално хранене-
въвеждане чрез помпа, служи за свързване на сакове ентер.храна със сондата за  
хранене,прозрачна капкова камера,инжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или за  
сондово хранене, дължина 190 см

1) Кратко описание
Система за ентерално хранене-въвеждане чрез помпа, служи за 

свързване на сакове ентер.храна със сондата за хранене,прозрачна 

капкова камера,инжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или 

за сондово хранене, дължина 190 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Система за ентерално хранене-въвеждане чрез помпа, служи за 

свързване на сакове ентер.храна със сондата за хранене,прозрачна 

капкова камера,инжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или 

за сондово хранене, дължина 190 смброй50

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
210   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Система за цитостатици с 0,2  
микрона филтър ,без PVC и латекс,с пластм.игла и филтър за въздух и луер лок захващане

1) Кратко описание
Система за цитостатици с 0,2 микрона филтър ,без PVC и латекс,с 

пластм.игла и филтър за въздух и луер лок захващане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Система за цитостатици с 0,2 микрона филтър ,без PVC и латекс,с 

пластм.игла и филтър за въздух и луер лок захващанеброй2000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1580   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Системи инфузионни с пластм.  
двуканална игла, самообезвъздушаваща се 230 см дължина, луер лок захващане, филтър за  
въздух 15 микрона

1) Кратко описание
Системи инфузионни с пластм. двуканална игла, самообезвъздушаваща 

се 230 см дължина, луер лок захващане, филтър за въздух 15 микрона
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Системи инфузионни с пластм. двуканална игла, самообезвъздушаваща 

се                    230 см дължина, луер лок захващане, филтър за 

въздух 15 микронаброй100

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Уринаторни тобри, подлоги,  
иригатори

1) Кратко описание
Уринаторни тобри, подлоги, иригатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141615

3) Количество или обем
10.01Ректален катетър Ch 18-Ch34брой400

10.02Иригатори еднократни, опаковка х 1брброй500

10.03Подлоги  пластмасовиброй20

10.04Уринатори пластмасови,широко гърло,стерилизуеми с капак, 

градуирани до 1000 ссброй30

10.05Уринаторна торба стерилна 2000мл - 3000мл с възвратна клапа и 
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долно отичане, дължина на отвеждащата тръба не по-малко от 120мм

брой3000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2308   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Колостомни, уростомни торби

1) Кратко описание
Колостомни, уростомни торби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141610

3) Количество или обем
11.01Колостомни торби, еднокомпонентни, затворени, прозрачни, за 

възрастниброй300

11.02Уростомни торбиброй300

11.03Колостомни торби, еднокомпонентни, отворени, прозрачни, за 

възрастниброй300

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4200   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Хирургически ръкавици

1) Кратко описание
Хирургически ръкавици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141420

3) Количество или обем
12.01Ръкавици хирургични латексови,стерилни,напудрени с маркиран 

размер в/у всяка № 6,5 до № 8,5чифт6000

12.02Ръкавици стерилни, без латекс, без пудра № 7,5чифт1000

12.03Ръкавици стерилни, латексови, без пудра № 6,5 - 8чифт1000

12.04Ръкавици латексови, нестерилни S,M,L,XLброй60000

12.05Ръкавици  РЕ   -  M, Lброй5000

12.06Ръкавици латексови, нестерилни, ненапудрени S, M, Lброй60000

12.07Ръкавици латексови, нестерилни,подсилени /за патоанатомия/  S, 

M, L,XLброй500

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10132   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Защитно облекло

1) Кратко описание
Защитно облекло

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
13.01Хирургически маски, еднократни от нетъкан текстил трислойни с 

връзки,брой3000

13.02Хирургически маски, еднократни от нетъкан текстил трислойни с 

ластикброй

13.03Шапки операционни с връзки /нетъкан текстил/брой1000

13.04Шапки еднократни-тип барета /нетъкан текстил/брой2000

13.05Хирургически халат   от хидрофобен нетъкан текстил  с маншети, 

нестерилнаброй20

13.06Престилка еднократна полиетилен х 100 в опаковкаопаковка5

13.07Калцуни къси от полиетилен брой1000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
625   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Скалпели и ножчета

1) Кратко описание
Скалпели и ножчета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141411

3) Количество или обем
14.01Скалпели еднократниброй100

14.02Остриета за скалпели №10 - №24брой3000

14.03Дръжка за скалпелброй10

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
430   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Маска за оскигенотерапия

1) Кратко описание
Маска за оскигенотерапия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
15.01Кислородна маска - мека,прозрачна с ластик за фиксиране и 

клипс за носаброй100

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Контактен гел

1) Кратко описание
Контактен гел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
16.01Контактен гел за УЗД – туби  х 5лброй15

16.02Контактен гел за ЕКГ  – оп.  х 260 мл.брой10

16.03Контактен гел за дефибрилатор 250ммброй2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
234   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: ЕКГ електроди

1) Кратко описание
ЕКГ електроди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
ЕКГ електроди за монитор - възрастниброй3000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
420   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Есмархова лента

1) Кратко описание
Есмархова лента

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Автоматичен есмарх за вземане на кръв с пластмасова закопчалка- 1 

бр.брой50

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Термометри

1) Кратко описание
Термометри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 38412000
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3) Количество или обем
Термометри за измерване на телесна температура - максимални, 

неживачни, дигиталниброй150

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
900   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Дренажни системи

1) Кратко описание
Дренажни системи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
20.01Бутилка аспирационна, с тристъпков регулатор на вакума, 

стерилна с редон дренажен катетър Сн 12-14 200млброй50

20.02Шланг нелатон стерилен съвместим с канюла Сн 26-28  - дължина 

1,5м -2мброй20

20.03Канюла аспирационна стерилна съвместима със шланг Сн 26-28 

брой10

20.04Бутилка аспирационна, с тристъпков регулатор на вакума, 

стерилна с редон дренажен катетър 500 млброй100

20.05Сет аспирационен, стерилен, еднократен /канюла и шланг    / Сн 

26  - 30/брой100

20.06Газова тръба, еднократна, стерилна Сн 38, дължина 120смброй500

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
19000   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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Стерилни тампони, контейнери

1) Кратко описание
Стерилни тампони, контейнери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
21.01Тампони стерилни за секрет в епруветка   , пластмасов държач и 

етикетброй300

21.02Тампони стерилни за секрет в епруветка  с транспортна среда на 

Амиес, пластмасов държач и етикетброй200

21.03Контейнери стерилни за урина 40мл брой1000

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Медицински консуматив с  
приложение в гинекологията

1) Кратко описание
Медицински консуматив с приложение в гинекологията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
22.01Четки за цитонамазкиброй500

22.02Шпатули гърлени, дървени х 100бр в опаковкаопаковка500

22.03Шпатули за цитонамазка, стерилниброй300

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Пелени

1) Кратко описание
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Пелени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33751000

3) Количество или обем
23.01Памперси за възрастни  Lброй5000

23.02Абсорбиращи подложки, тип памперс 60см /90см правоъгълниброй

200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Интубационни тръби,  
трахеостомни канюли

1) Кратко описание
Интубационни тръби, трахеостомни канюли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
24.01Интубационни тръби с балон и контролен балон с клапан, 

маркиран с размера на тръбата,  с „око на Мърфи”, с маркировка за 

дълбочина, с рентгено-контрастна линия, с конектор 15мм,  № 6.5 - 

№9брой1000

24.02Сонда за трахеална аспирация с върхов отвор, оразмерена № 6- № 
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10брой5

24.03Аспирационни катетри, ендобронхиални, с един върхов и два 

странични отвораброй5

24.04Конектор за аспирационен катетър със страничен отвор ("фингер 

тип")брой5

24.05Еднократен анестезиологичен кръг  / 2+1,5м; Игрек 

конектор ;коляно порт за газови проби/брой5

24.06Антибактериален филтър за трахеостомна канюла еквивалент на 

Термовентброй50

24.07Трахеостомен филтър с тръбаброй10

24.08Антибактериален филтър за дихателна система, защитаващ 

пациента и дихателната апаратура брой100

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2700   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за  
регионална анестезия и контрол на болката

1) Кратко описание
Медицински изделия за регионална анестезия и контрол на болката

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33172100

3) Количество или обем
25.01Игли за спинална анестезия с връх тип «Атравматичен», дължина 

88 мм, полиран вътрешен лумен, ергономична прозрачна ръкохватка с 

цветно кодиране на диаметъра, с игла - водач,  /въвеждаща игла/брой

20
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25.02"Игли за спинална анестезия с връх тип

 « Quincke », дължина 88 мм,  G 25, с полиран вътрешен 

лумен,ергономична прозрачна ръкохватка с цветно кодиране на 

диаметъра, игла - водач /въвеждаща игла/

"брой20

25.03Игли за спинална анестезия с връх тип «Quincke », дължина 88, 

мм G 26 - №27 с игла - водач / въвеждаща игла /брой20

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
260   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: Централни венозни катетри

1) Кратко описание
Централни венозни катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141200

3) Количество или обем
26.01Централен венозен катетър -еднолуменен катетър от полиуретан,с 

мек връх,непрозрачен с маркировка за дължината,рентгенопозитивен с 

външно прозрачно удължение,фиксаторен клипс,G16,G18,G20

(1,7/1,4/0,9mm),дължини 15,20,30см,достъп до 

v.jugolaris,v.subclavia,версии :S-стандартна игла по Зелдингер,V-с 

Y-образна игла с възвратен клапан,брой120

26.02Централен венозен катетър -двулуменен катетър от 

полиуретан,прозрачен,с маркировка за дължината,три вградени 

рентгенопозитивни ленти по цяла дължина,катетърен стопер и 

заключващо приспособление,интродюсерна канюла,която се разцепва и 
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отделя,с метален J-водач за интравенозно 

ЕКГ.G14,G16,G18,G20,дължини32,45,70см с достъп до 

v.jugularis,v.subclavia.брой120

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за  
интензивно лечение и реанимация

1) Кратко описание
Медицински изделия за интензивно лечение и реанимация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
27.01Система за събиране и отчитане на диуреза до 500млброй5

27.02Електрод за временна кардиостимулация F 5C с маркировка по 

дължината на катетъраброй5

27.03Електрод за временна кардиостимулация F 4C с маркировка по 

дължината на катетъраброй5

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
107   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
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поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: Термографична хартия

1) Кратко описание
Термографична хартия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 30197641

3) Количество или обем
28.01Хартия за ЕКГ Hellige 41/51/55- РОЛКАброй10

28.02Хартия за ЕКГ апарати на Hellige 90/90/360опаковка12

28.03Хартия за ЕКГ 12 к. апарати на Schiller AT-102опаковка120

28.04Хартия за ЕКГ апарати на Schiller 90/90/400опаковка10

28.05Хартия за видеопринтер MITSUBISHI KP 61Bопаковка10

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1400   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: Катетри и уретрални  
стендове,стомакатетри

1) Кратко описание
Катетри и уретрални стендове,стомакатетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141200

3) Количество или обем
29.01Уретрални нелатон катетри тип "Нелатон" Сн 6 -24 , дължина 

400мм;500ммброй2000

29.02Уретрални нелатон катетри тип "Тиман" - връх "Олива" Сн 10 - 

24брой2000

29.03Уретрален катетър със силиконово покритие- трипътен Сн 20 - 24

брой100

29.04Катетър уретр.връх цилиндричен метален с два отвора CH 06брой

20

29.05Уретрални "Балон" катетри със силиконово покритие тип "FOLEY" 

Сн 8 -24   -    30мл  двупътенброй600

29.06Постоперативен балон катетър - трипътни, силиконов  тип 

"Дюфор" Сн 20 -24 / 50 - 80млброй150

29.07Уретерални стентове J - J отворен /затворен Сн 5 - 8  

26см ,28смброй6

29.08 Уретерални стентове J - J отворен /затворен Сн 5 - 8   

антирефлуксброй6

29.09Тип "Пецар" Сн 22 - 36 правброй100

29.10Тип "Пецар" Сн 22 - 36 кривброй100

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
11640   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: Разтвори за промиване

1) Кратко описание
Разтвори за промиване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
30.01Сак "Сорбитол -Манитол" 3%        3лброй100

30.02Система за иригация еквивалент на Екокликброй100

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Химически индикатор за  
контрол на стерилизацията

1) Кратко описание
Химически индикатор за контрол на стерилизацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
31.01Хим.индикатор за контрол на стерилизацията с пара 121гр х 270 

тестакнижка6

31.02Хим.индикатор за контрол на стерилизацията с пара 134 гр х 270 

тестакнижка6

31.03Хим.индикатор за контрол на суха стерилизацията  165гр х 270 

тестакнижка6

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
170   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Еднократни чаршафи

1) Кратко описание
Еднократни чаршафи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 39518200

3) Количество или обем
32.01Еднократни чаршафи  медиц. ролки 60см/50м брой70

32.02Еднократни чаршафи ролки  с перфорация, непромокаемиброй40

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
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поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Апарати за кръвно налягане,  
стетоскопи

1) Кратко описание
Апарати за кръвно налягане, стетоскопи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33123100

3) Количество или обем
33.01Апарат за кръвно наляганеброй30

33.02Стетоскопброй30

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1300   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Други консумативи за  
операционна

1) Кратко описание
Други консумативи за операционна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
34.01Затворена аспирационна система за възрастни с флакони 

физиологичен разтвор за почистване на аспирационния 

катетър,позволяваща аспирацията на пациента без прекъсване 

подаването на кислородрдвойно шарнирно коляно непредаващо 

движението на системата на ендотрахиалната тръба с почистваща 

камера позволявящя използване за над 72 часардопълнителен порт за 

медикаменти,размери 10,12,14,16Fr,дължина 54 см.брой10

34.02Сукционно дръжка и Y-адаптер,позволяващ 2 независими кръга за 

аспирацияброй10

34.03Покрит атравматичен сукционен самопочистващ се катетър за 

орална хигиенаброй10

34.04Сукционна атравматична четка за зъбиброй10

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
540   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, консумативи,  
калибратори и контроли за Хематология

1) Кратко описание
Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за Хематология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
35.01Дилуент М за хеманализатор Medonic M20GP - 1х20л/1оп.опаковка

20

35.02Лизиращ разтвор  М за хеманализатор Medonic M20GP - 1х5л/1оп.

опаковка20

35.03Миещ разтвор Proclean -1х5л/1оп.опаковка1

35.04Контр.кръв 3-Diff Control  N 1x 4.5 мл - 1бр.брой25

35.05Контр.кръв 3-Diff Control L 1 x 4.5 мл - 1бр.брой2

35.06Контр.кръв 3-Diff Control Н 1 х 4.5 мл - 1бр.брой2

35.07Миещ разтвор Boule Cleaning Kit 3х150мл/1оп.опаковка1

35.08Микропипети за Medonic 1000бр./1оп.опаковка10

35.09Термохартия за Medonic 110 мм - 1х10бр./ 1оп.опаковка10

35.10Епруветки затворена система хематология с единичен маркер за 

количество кръв до 2мл (13х75) сух антикоагулант ЕДTA - 1бр.брой

4500

35.11Епруветки затворена система хематология с единичен маркер за 

количество кръв до 2мл  антикоагулант ЕДTA, с винтова капачка 

предпазваща от разливане - 1брброй1000

35.12Епруветки затворена система за серум с единичен маркер за 

количеството кръв 3мл (13х75) - 1бр.брой25000

35.13Епруветки затворена система за серум  с единичен маркер за 

количество кръв до 4мл. с винтова капачка  предпазваща от разливане 

- 1брброй1000

35.14Епруветки затворена система за серум  с гел сепаратор и клот 

активатор с единичен маркер за количество кръв 3мл (13х75) - 1бр.

брой2000

35.15Епруветки затворена система за серум  с гел сепаратор и клот 

активатор с единичен маркер за количество кръв 4мл. с винтова 

капачка  предпазваща от разливане - 1брброй1000

35.16Епруветка затворена система коагулация с единичен маркер за 

количество кръв, 3,8% Na3-citrate, с допълнителна протекция, 

гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата - до 2,0 

мл (13х75) - 1бр.брой1000

35.17Епруветка затворена система коагулация с единичен маркер за 

количество кръв, 3,8% Na3-citrate, с допълнителна протекция, 
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гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата - до 2,0 

мл. с винтова капачка  предпазваща от разливане - 1брброй100

35.18Епруветки затворена система за СУЕ/венозна кръв/, с валидирана 

сравнимост с референтен метод до 2,0мл- 1бр.брой2000

35.19Игла двустранна за  затворена система 22G x 1,5" - 1бр.брой

20000

35.20Игла двустранна за  затворена система 22G x 1,5" с 

визуализиране на пробовземането - 1бр.брой2000

35.21Стерилен еднократен комплект игла със заключващ предпазител и 

холдер 21G x 1,5"  за предпазване на персонала по време на  

пробовземане - 1брброй500

35.22Холдер държател със заключващ предпазител на иглата след 

пробовземане  - 1брброй500

35.23Холдер/адаптор (за игла) за еднократна употреба - 1бр.брой200

35.24Микроепруветка EDTA - 200 мкл с тръбичка - 1бр.брой1200

35.25Микроепруветка серум - 200 мкл с тръбичка - 1бр.брой1200

35.26Микроепруветка СУЕ - 150 мкл с тръбичка комплект - 1бр.брой

1200

35.27Микроепруветка за кр.захар - 200 мкл с тръбичка - 1бр.брой1200

35.28Микроепруветка плазма - 200 мкл с тръбичка - 1бр.брой400

35.29Микроепруветка ретикулоцити - 50 мкл с тръбичка - 1бр.брой100

35.30Епруветка тип Епендорф  - 1,5мл 1000бр./1оп.опаковка20

35.31Пипета автоматична фиксирана с изхвърляне на връхчето различни 

обеми - 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 500 мкл, 1000 мкл

брой1

35.35Пипета автоматична вариабилна с изхвърляне на връхчето 

различни обеми - 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл, 50

-1000мкл, 1000мклброй1

35.33Накрайници сини   500бр./1оп. опаковка40

35.34Накрайници жълти Gilson 1000бр./ 1оп.опаковка10

35.35Ланцети екстра 18G/1,8mm - 200бр./1оп.опаковка15

35.36Епруветка тип Бекман 1000бр./1оп.опаковка1

35.37Автоматичен Есмарх за вземане на кръв - 1 бр.брой20

35.38Контейнер за отпадъци - обем 2л - 1бр.брой200

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
34717   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, консумативи,  
калибратори и контроли за уринен анализ

1) Кратко описание
Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за уринен анализ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
36.01Тест ленти  съвместини с анализатор CombiScan100 - 150 бр./ 

1оп.опаковка30

36.02Тест ленти Глюкоза,Кетони/рН - 150бр./ 1оп.опаковка5

36.03Контролна лента съвместима с анализатор CombiScan100 - 1бр.

брой12

36.04Вакутейнери за урина 10,5мл - 1бр. брой1000

36.05Холдер (уринен) - 1бр.брой1000

36.06Предметни стъкла 76 х 26/ 1 мм 50бр./ 1оп.опаковка50

36.07Центрофужни епруветка за урина 10 ml 1000бр./1оп.опаковка5

36.08Разтвор за лаб.посуда 7кг - 1 бр. брой4

36.09Термохартия съвмвстима с анализатор CombiScan100 - 1х10бр./1 

оп.брой5

36.10Покривни стъкла 100бр./оп.брой1

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2675   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, консумативи,  
калибратори и контроли за електролитен анализатор MEDICA EASYLYTE Na/K/Cl  

1) Кратко описание
Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за електролитен 

анализатор MEDICA EASYLYTE Na/K/Cl 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
37.01Реагентен модул за EasyLyte Na/K/Cl пакет -800мл - 1бр.брой10

37.02Сервизен комплект за  EasyLyte - 1бр.брой1

37.03Електрод К -  1бр.брой1

37.04Електрод Na - 1бр.брой1

37.05Електрод Cl - 1бр.брой1

37.06Ref електрод - 1бр.брой1

37.07Дневен почистващ разтвор - 90мл /1оп.опаковка2

37.08Дилуент за урина- 500мл./1оп.опаковка1

37.09Детектор за проба - 1бр.брой1

37.10Термохартия  съвместима с анализатор  EasyLyte - 1х10бр./1оп.

опаковка1

37.11Игла за EasyLyte  - 1бр.брой1

37.12Клапа за EasyLyte  - 1бр.брой1

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6298   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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: 6423aef0-ee6a-4cf6-bfc0-d9ec494abf10 46



Партида: 00281 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, консумативи,  
калибратори и контроли за кръвно-газов анализатор  MEDICA BLOODGAS

1) Кратко описание
Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за кръвно-газов 

анализатор  MEDICA BLOODGAS

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
38.01EBG-детектор горен - 1бр.брой1

38.02Реагентен модул за BloodGas - 1бр.брой8

38.03Електрод рН -1бр.брой2

38.04Електрод РО2 - 1бр.брой2

38.05Електрод РСО2  1бр.брой2

38.06Електрон референтен за КГА - 1бр.брой1

38.07Контр.материал ниво 1 (ацидоза) - 30х1,7мл /1оп.опаковка1

38.08Контр.материал ниво 2 (нормален) - 30х1,7мл /1оп.опаковка12

38.09Контр.материал ниво 3 (алкалоза) - 30х1,7мл/1оп.опаковка1

38.10Семплер за КГА - 1бр.брой1

38.11Капилярки - комплект за КГА - 1бр.брой12

38.12Тюбинг за помпа за КГА - 1бр.брой1

38.13Сензорен модул (със семплер за КГА) -1бр.брой1

38.14Клапа - модул за нагряване на КГА - 1бр.брой1

38.15Пластина притискаща електродите -1бр.брой1

38.16Дневен почистващ разтвор 90мл - 1бр.брой2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12259   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за  
спектофотометър  ERMA 60O AN

1) Кратко описание
Консумативи за спектофотометър  ERMA 60O AN

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Лампа за ERMA 600AN - 1бр.брой1

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, консумативи,  
калибратори и контроли за клинично-химичен анализ

1) Кратко описание
Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за клинично-химичен 

анализ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
40.01Глюкоза (GOD-PAP метод) - 1х1000мл/1оп.милилитър12000

40.02Урея (Метод Urease/GLDH) - 5х100мл/1оп.милилитър6000

40.03Креатинин (Метод на Яфе) - 5х100мл/1оп.милилитър6000

40.04Билирубин общ (Jend.Grof) - 5х 100мл/1оп.милилитър4000

40.05Билирубин директен (Jend.Grof)- 5х 100мл/1оп.милилитър1000

40.06Общ белтък (Биуретов метод) - 1х100мл/1оп.милилитър6000

40.07AСAT (IFCCметод) - 5х100мл/1оп.милилитър8000

40.08АЛАТ  (IFCC метод) - 5х100мл/1оп.милилитър8000

40.09ГГТ (Стандартизиран метод) - 5х50мл/1оп.милилитър8000

40.10Алк.фосфатаза (ДЕА-буфер) - 5х100мл/1оп.милилитър8000

40.11ЛДХ (Субстрат Пируват) - 5х50мл/оп.милилитър5000

40.12Амилаза (Субстрат G3 монореактив) - 5х50мл/1оп.милилитър1000

40.13Холестерол общ (COD-PAP метод) - 5х100мл/1оп.милилитър500

40.14Триглицериди (GPO-PAP метод) - 5х50мл/1оп.милилитър500

40.15HDl-Хол. (Директен метод) - 5х50мл/1оп.милилитър500

40.16Желязо (Ференов метод) - 5х100мл/1оп.милилитър1000

40.17Пикочна киселина (Uricase-PAP метод) - 5х50мл/1оп.милилитър

2000

40.18Калций (Арсеназо) - 5х50мл/1оп.милилитър2000

40.19Албумин (Метод с BCG) -5х100мл/1оп.милилитър500

40.20Неорганичен фосфор (UV-тест) - 5х50мл/1оп.милилитър250

40.21Магнезий (Ксилидил блау) - 5х50мл/1оп.милилитър250

40.22Креатинкиназа (IFCCметод) - 5х50мл/1оп.милилитър250

40.23Креатинкиназа МВ (IFCCметод) - 5х25мл/1оп.милилитър125

40.24ЖСК (Ференов метод) - 5х50мл/1оп.милилитър250

40.25Общ белтък за урина и ликвор (Пирогалол ред) - 5х25мл/1оп.

милилитър125

40.26Мултикалибратор (за субстрати и ензими, човешки) - 5х 3мл/1оп.

милилитър45

40.27Контр.серум  нормален (човешки) - 12х5мл/1оп.милилитър180

40.28Контр.серум абнормален (човешки) - 12х5мл/1оп.милилитър180

40.29Общ белтък в урина стандарт - 1х3мл/1оп.милилитър6

40.30Разтвор 1,2 за Metrolab 2300Plus - 2х250мл/1оп.опаковка4

40.31Разтвор 3 за Metrolab 2300Plus - 2х250мл/1оп.опаковка10

40.32Реакционни кювети за Metrolab 2300Plus - 1200бр./1оп.опаковка1

40.33Подсушаващо връхче за Metrolab 2300Plus - 3бр./1оп.опаковка2

40.34Епруветки за Metrolab 2300Plus - 1200бр./1оп.опаковка1

40.35Шлаух за перисталтична помпа  за Metrolab 2300Plus - 1 бр.брой

1

40.36Лампа заMetrolab 2300Plus  - 1 бр.брой1

40.40Реакционни кювети за Express Plus 65бр./1оп.опаковка100

40.38Педиатрични купички за проба Express Plus 1000бр./1оп.опаковка

1

40.39Халогенна лампа Express Plus - 1бр.брой1

40.40Маркучи за перисталтична помпа за Express Plus - 1бр.брой1

40.41Тест за окултни кръвоизливи  (Метод каталазна активност на 

хема)- 96тестаброй2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
17784   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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, консумативи,  
калибратори и контроли за имунология

1) Кратко описание
Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за имунология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
41.01Centaur CA19-9 реактив 50теста/1оп.опаковка12

41.02Centaur CA15-3 реактив 100 теста/1оп.опаковка6

41.03Centaur OV/CA125 реактив 100 теста/1оп.опаковка6

41.04Centaur CEA реактив 100 теста/1оп.опаковка6

41.05Centaur AFP реактив 100 теста/1оп.опаковка2

41.06Centaur THCG реактив 50 теста/1оп.опаковка4

41.07Centaur PSA реактив 100 теста/1оп.опаковка6

41.08Centaur fT3 реактив 50 теста/1оп.опаковка6

41.09Centaur fT4 50 реактив теста/1оп.опаковка6

41.10Centaur TSH реактив 100 теста/1оп.опаковка3

41.11CEN Calibrator CA 15-3 2x2 мл/1оп.опаковка1

41.12CEN Calibrator CA 125 2x2 мл/1оп.опаковка1

41.13CEN/180 Calibrator D 2x2 мл/1оп.опаковка1

41.14CEN/180 Calibrator B 2x2 мл/1оп.опаковка1

41.15CEN/180 Calibrator Q 2x2 мл/1оп.опаковка1

41.16CEN/180 Calibrator 2 (A) 2x2 мл/1оп.опаковка1

41.17CEN Calibrator HERII 2x2 мл/1оп.опаковка1

41.18Centaur HERII реактив 50теста/1оп.опаковка2

41.19CEN HERII QC 2x2 мл./1оп.опаковка1
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41.20Centaur Wash 1 - 2х1500мл/1оп.опаковка12

41.21Centaur връхчета - 18х360бр./1оп.опаковка1

41.22Centaur/180 епруветки - 1х500бр./1оп.опаковка6

41.23Centaur/180 кювети - 15х200бр./1оп.опаковка2

41.24Centaur/180 реагент 1,2 - за 1000теста/1оп.опаковка4

41.25Centaur почистващ разтвор - 12х70мл/1оп.опаковка2

41.26Помпени маркучи сини комплект - 1оп.опаковка2

41.27Помпени маркучи сиви комплект - 1оп.опаковка2

41.28ADVIA Centaur Multi-diluent 1 (TSH, CA15-3, CA125) - 

2x25мл/1оп.опаковка4

41.29ADVIA Centaur Multi-diluent 2 (AFP, PSA) - 2x25мл/1оп.опаковка

4

41.30ELISA кит за SCC 96определяния/ 1оп.опаковка10

41.31Контролен материал за SCC - 6х0,75/ 1oп.опаковка1

41.32Водач за стрип с 8 ямки за Humareader Single - 1бр.брой1

41.33Термопринтер за Humareder Single -1бр.брой1

41.34Лампа за Humareader Single - 1бр.брой1

41.35Диспенсер за течности ръчен, обем - 1-50 мл - 1бр.брой1

41.36Накрайници за диспенсор обем 5мл/ стъпка 100мкл - 1бр.брой250

41.37CRP (аглутинация) - 100 теста, пълен кит/1оп.опаковка2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
39565   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: Спечифични контролни  
материали

1) Кратко описание
Спечифични контролни материали

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 6423aef0-ee6a-4cf6-bfc0-d9ec494abf10 51
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3) Количество или обем
42.01Контр.материал комбиниран за хормони и туморни маркери с 

указани  стойности за анализатор ADVIA Centaur за показатели - AFP, 

THCG, PSA, CEA, CA15-3, CA125, CA19-9, fT3, fT4, TSH - 12x5мл/1оп.

опаковка1

42.02Контр.материал за анализ на урина ниво 1 - 12х12мл/1оп.

опаковка1

42.03Контр.материал за анализ на урина ниво 2 - 12х12мл/1оп.

опаковка1

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2997   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, консумативи,  
калибратори и контроли за коагулометър SYSMEX CA500

1) Кратко описание
Реактиви, консумативи, калибратори и контроли за коагулометър 

SYSMEX CA500

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
43.01Реакционни кювети - 3x1000 бр./1оп.опаковка1

43.02Промиващ разтвор I - 1х50мл/1оп.опаковка12

43.03Калциев хлорид -10x15мл/1оп.опаковка1

43.04АРТТ – FS Actin - 10х2 мл/1оп.опаковка2

43.05Тест за протромбиново време (ISI 1.1) - 10х4 мл/1оп.опаковка12
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43.06Фибриноген – Тромбин реагент - 10х1 мл/1оп.опаковка2

43.07Вероналов буфер - 10х15 мл/1оп.опаковка2

43.08Контролна плазма, нормална - 10х1мл/1оп.опаковка1

43.09Контролна плазма, патологична - 10х1мл/1оп.опаковка1

43.1D-Dimer латекс тест - 2х2мл.+2х0,5 мл.+1х20 мл/1оп.опаковка1

43.11Калибрационна плазма – човешка - 6х1мл/1оп.опаковка1

43.12Калибратор за измервателната система -  3х1 мл/1оп.опаковка1

43.13Реактивни съдове с холдер 4 мл - 1х100 бр./1оп.опаковка1

43.14Серумни чашки 1,5 мл - 1х1000 бр./1оп.опаковка3

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3603   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Рентгенови филми за  
дигитализирана безфилмова система CR500

1) Кратко описание
Рентгенови филми за дигитализирана безфилмова система CR500

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 32354110

3) Количество или обем
44.01Рентгенови филми 8/10 инча-конвенционални, опаковка 100 броя

брой1600

44.02Рентгенови филми 8/10 инча-мамографски, опаковка 100 брояброй

2100

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6272   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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: Реактиви за клинична патология

1) Кратко описание
Реактиви за клинична патология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
45.01Ксилол- нетоксичен заместител-в опаковка 5 литралитър180

45.02Еозин - 0,5% спиртен р-рлитър2

45.03Гимза - боялитър1

45.04Формалин 10% в опаковка от 5 литралитър400

45.05Абсолютен алкохол 99,99%литър200

45.06Метилов алкохоллитър20

45.07Натриева основа - люспикилограм1

45.08Реактив за декалцинациялитър1

45.09Амонячня водалитър1

45.10Глицеринлитър2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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: 12 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: Набори и бои за Клинична  
патология

1) Кратко описание
Набори и бои за Клинична патология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
46.01Хематоксилин Джил3 в опаковка от 2,5 литралитър5

46.02Включваща среда Neo Mount-синтетичен балсамлитър1

46.03Набори за оцветяване по ПАС опаковка12

46.04Набори за оцветяване по Конгоротопаковка1

46.05Набори за оцветяване по Орсеинопаковка1

46.06Набори за оцветяване по Гомориопаковка1

46.07Набори за оцветяване по Масон-Фонтанаопаковка1

46.08Набори за оцветяване по Виклаин-Фалкенбергопаковка1

46.09Набори за оцветяване по ВанГизонопаковка1

46.10Набори за оцветяване по Лиопаковка1

46.11Набори за оцветяване по Цилнилсенопаковка1

46.12Набори за оцветяване по Вайгертопаковка1

46.13Набори за оцветяване по Судан ІІІопаковка1

46.14Набори за оцветяване по Толуидинопаковка1

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5270   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за Клинична  
патология

1) Кратко описание
Консумативи за Клинична патология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
47.01Парафин твърд на гранули т.т.52-54градусакилограм75

47.02Течен парафинлитър1

47.03Предметни стъкла с матиран край 76мм-26мм-1мм1000 броя6

47.04Микротомни ножчета - сменяеми A35,N35Hопаковка12

47.05Архиваториброй2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за  
имунохистохимия

1) Кратко описание
Консумативи за имунохистохимия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
48.01ХЕР2 антитялоопаковка5

48.02Визуализираща системаопаковка5

48.03Негативен контролопаковка2

48.04Естроген антитяло опаковка5

48.05Прогестерон антитялоопаковка5

48.06Предметни стъкла за имунохистохимия опаковка12

48.07Буфер за антигенно възстановяванеопаковка2

48.08Буфер за промиванеопаковка2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
16500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: Резорбируем синтетичен плетен  
мултифиламентен конец, изграден от хомополимер на гликолова киселина, покрит със  
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съединение на капролактон и калциум стеарат. Време за приключване на абсорбцията 60-90  
дни.

1) Кратко описание
Резорбируем синтетичен плетен мултифиламентен конец, изграден от 

хомополимер на гликолова киселина, покрит със съединение на 

капролактон и калциум стеарат. Време за приключване на абсорбцията 

60-90 дни.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12918   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: Резорбируем синтетичен плетен  
мултифиламентен конец, изграден от хомополимер на гликолова киселина, покрит със  
съединение на капролактон и калциум стеарат. Време за приключване на абсорбцията 42 дни.  
Безцветен.

1) Кратко описание
Резорбируем синтетичен плетен мултифиламентен конец, изграден от 

хомополимер на гликолова киселина, покрит със съединение на 

капролактон и калциум стеарат. Време за приключване на абсорбцията 

42 дни. Безцветен.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8539   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: Коприна: Плетен  
мултифиламент от фибри на фибриновия протеин на Bombyx mori L.I., обработен със  
силикон и восък. Черен цвят.

1) Кратко описание
Коприна: Плетен мултифиламент от фибри на фибриновия протеин на 

Bombyx mori L.I., обработен със силикон и восък. Черен цвят.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
26972   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: Лен: Плетен мултифиламент от  
перициклични фибри от стеблото на Linum usitatissimum, съединени чрез усукване.  
Обработен с парафин. Цвят слонова кост.

1) Кратко описание
Лен: Плетен мултифиламент от перициклични фибри от стеблото на 

Linum usitatissimum, съединени чрез усукване. Обработен с парафин. 

Цвят слонова кост.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
52.01Вид на иглата0

52,01,01с обла игла 1/2 кръг90 см25 мм80

52,01,02с обла игла 1/2 кръг90 см30 мм80

52,01,03с обла игла 1/2 кръг90 см35 мм80

52.02Вид на иглата1

52,02,01с обла игла 1/2 кръг90 см30 мм80

52,02,02с обла игла 1/2 кръг90 см35 мм80

52,02,03с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг90 см30 мм80

52.03Вид на иглата2

52,03,01с обла игла 1/2 кръг90 см30 мм80

52,03,02с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг90 см36 мм80

52.04Вид на иглата2/0

52,04,01с обла игла 1/2 кръг90 см25 мм80

52,04,02с обла игла 1/2 кръг90 см30 мм80

52.05Вид на иглата3/0

52,05,01с обла игла 1/2 кръг90 см25 мм80

52,05,02с обла игла 1/2 кръг90 см30 мм80

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3274   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази 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: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: Найлон: Синтетичен, гладък  
монофиламент полимер, извлечен от хексаметилендиамин и дикарбоксилова киселина. Син  
цвят.

1) Кратко описание
Найлон: Синтетичен, гладък монофиламент полимер, извлечен от 

хексаметилендиамин и дикарбоксилова киселина. Син цвят.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9229   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: Полиестер: Синтетичен плетен  
мултифиламент от полиестерни влакна, полимер на полиетиленетерафталат. Обработен със  
силикон и восък. Черен цвят.

1) Кратко описание
Полиестер: Синтетичен плетен мултифиламент от полиестерни влакна, 

полимер на полиетиленетерафталат. Обработен със силикон и восък. 

Черен цвят.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9819   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: Стомана: Стоманен  
монофиламентен конец, съставен от сплав на желязо, никел и хром. Метален цвят.

1) Кратко описание
Стомана: Стоманен монофиламентен конец, съставен от сплав на 

желязо, никел и хром. Метален цвят.
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
55.01Вид на иглата1

55,01,01с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг4 х 45 см40 мм40

55.02Вид на иглата5

55,02,01с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг2 х 75 см55 мм40

55,02,02с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг4 х 45 см45 мм40

55,02,03с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг2 х 75 см55 мм40

55,02,04с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг4 х 45 см50 мм40

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1320   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 56 Заглавие на обособената позиция: Полиамид: Плетен  
мултифиламент от полиамид тип Z (получен от полимеризацията на аминокапронова  
киселина), покрит със същия полимер. При малките размери: монофиламент. Черен и бял  
цвят. 

1) Кратко описание
Полиамид: Плетен мултифиламент от полиамид тип Z (получен от 

полимеризацията на аминокапронова киселина), покрит със същия 

полимер. При малките размери: монофиламент. Черен и бял цвят. 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126
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3) Количество или обем
56.01Вид на иглата2/0

56,01,01с права обла игла с пробивен връх100 см60 мм80

56.02Вид на иглата3/0

56,02,01с режеща, триъгълна игла 1/2 кръг90 см25 мм80

56,02,02с режеща, триъгълна игла 3/8 кръг90 см20 мм80

56.03Вид на иглата4/0

53,03,01с режеща, триъгълна игла 3/8 кръг90 см20 мм80

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1060   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 57 Заглавие на обособената позиция: Полипропилен: Синтетичен  
монофиламент, кристален стереоизомер на полипропилен. Син цвят.

1) Кратко описание
Полипропилен: Синтетичен монофиламент, кристален стереоизомер на 

полипропилен. Син цвят.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10375   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

УНП: 6423aef0-ee6a-4cf6-bfc0-d9ec494abf10 64



Партида: 00281 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 58 Заглавие на обособената позиция: PVDF: Синтетичен  
монофиламент, полимер на поливинилдифлуороетилен  (PVDF). Зелен цвят.

1) Кратко описание
PVDF: Синтетичен монофиламент, полимер на поливинилдифлуороетилен  

(PVDF). Зелен цвят.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9960   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-РУСЕ ЕООД”

Обособена позиция №: 59 Заглавие на обособената позиция: Резорбируем синтетичен плетен  
монофиламентен конец, изграден от полидиоксанон / PDO /. Време за приключване на  
абсорбцията 180-220 дни.

1) Кратко описание
Резорбируем синтетичен плетен монофиламентен конец, изграден от 

полидиоксанон / PDO /. Време за приключване на абсорбцията 180-220 

дни.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
индивидуализирани в спецификацията по подпозиции.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12471   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт

2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  
услуги, с изключение на превоз на поща

3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща

4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух

5 Далекосъобщителни услуги

6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)

7 Компютърни и свързаните с тях услуги
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8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)

9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги

12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически  
изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги

14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор

16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни  и  
сходни услуги

Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти

18 Услуги на железопътния транспорт

19 Услуги на водния транспорт

20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

21 Юридически услуги

22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)

23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили

24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)

27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.

(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни  
книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват: услугите,  
включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи  
сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за финансови услуги,  
които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем, независимо от тяхната  
форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените му  
дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.

(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.

(8)С изключение на трудови договори.

(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство на  
програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.

УНП: 6423aef0-ee6a-4cf6-bfc0-d9ec494abf10 67


