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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД

Национален идентификационен № (ако е известен):
120503871

Пощенски адрес
бул. България №2

Град Пощенски код Държава
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62549

На вниманието на
Недялка Стаевска

Адрес за електронна поща Факс
orb-sm@mbox.digsys.bg 0301 62549

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

Адрес на профила на купувача (URL):

Електронен достъп до информация (URL):
www.mbal-smolyan.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
министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  

публичноправна организация

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 1



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

местни подразделения

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

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 МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, 
бул. България №2

код NUTS: BG424

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  
сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
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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:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа за дейността на лечебното заведение.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

Допълнителен/ни обект/и 33140000
33696500
33692800

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)
Съгласно Техническата спецификация - Приложение №2 от 
документацията за участие

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  
ДДС:

________   Валута:
Да Не
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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

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):
Всеки участник представя гаранция за участие в размер, както 
следва:
1. За обособени позиции от №1 до №477 – 1000 (хиляда) лв.
2. За обособени позиции от №478 до №764– по 10 (десет) лв. за 
всяка обособена позиция, включена в предложението на участника.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от 
стойността на договора без ДДС.
Гаранциите за участие/изпълнение се представят в една от 
следните форми:
- безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена 
от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 120 
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите; 
- парична сума, вносима по следната банкова сметка: 
"ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN 
BG11IABG74911000106400, BIC IABGBGSF.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Собствени приходи и средства от НЗОК. Условия за плащане: в 
български лева, отложено за срок не по-малък от 60 дни след 
датата на доставката , въз основа на издадена фактура и 
съставена приемно-предавателна форма.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):
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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:
I. При участие за обособени позиции от №1 до №477 и №764: 1. 
Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. 
Административни сведения за участника; 3. Пълномощно на лицата 
подписали офертата или приложения към офертата, в случай, че 
нямат представителни функции – изрично, с нотариална заверка на 
подписа; 4. Документ за първоначална регистрация или ЕИК 
съгласно чл. 23 от ЗТР; 5. Чуждестранните лица представят 
документи, еквивалентни на документите по предходната точка, 
издаден от съдебен или административен орган в държавата, в 
която са установени. Документът следва да бъде издаден до един 
месец преди датата на представяне на офертата. 6. Документ за 
внесена гаранция за участие (оригинал); 7. Документ за закупена 
документация за участие (копие). 8. Декларации по чл. 47, ал. 1 
от ЗОП. 9. Декларации по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 10. Декларация по 
чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.7 от 
ЗОП; 12. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са 
регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за 
употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи 
качеството на продуктите, липсват официални съобщения или 
ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти; 13. 
Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМПИ; 14. 
Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМПИ; 15. Декларация по чл. 23, ал. 
4 от ЗЛПХМ; 16. Декларация за остатъчния срок на годност на 
лекарствата; 17. Декларация, че предлаганата от участника цена 
не надвишава пределно допустимата, съгласно изискванията на 
Наредба за пределни цени на разрешените за употреба лекарствени 
продукти, както и че предлаганата цена не надвишава цени, 
посочени в позитивния лекарствен списък на Министерство на 
здравеопазването и/или референтните стойности;18. Декларация, че 
предлаганите лекарствени продукти са разрешение за употреба, 
респ. регистрирани за продажба в РБ, и че до изтичане на срока 
да договора ще бъдат осигурени доставките на лекарствени 
продукти за болницата при спазване на изискването на чл. 55, ал. 
6 от ЗЛПХМ; 19. Декларация за приемане клаузите на проекта на 
договора; 20. Доказателства по чл. 51 от ЗОП съгласно 
изискванията, посочени при участие за обособени позиции от №1 до 
№477; 21. Доказателства по чл. 50 от ЗОП; 22. Проект на 
договора, подписан и подпечатан от участника на всяка страница; 
23. Оферта, изготвена в съответствие с Приложение №3 и №3-1 
и/или №3-4.
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II. При участие за обособени позиции от №478 до №763: 1. Списък 
на документите, съдържащи се в офертата; 2. Административни 
сведения за участника; 3. Пълномощно на лицата подписали 
офертата или приложения към офертата, в случай, че нямат 
представителни функции – изрично, с нотариална заверка на 
подписа; 4. Документ за първоначална регистрация или ЕИК чл. 23 
от ЗТР, когато участникът е търговец; 5. Чуждестранните лица 
представят документи, еквивалентни на документите по предходната 
точка, издаден от съдебен или административен орган в държавата, 
в която са установени. Документът следва да бъде издаден до един 
месец преди датата на представяне на офертата;6) Документ за 
внесена гаранция за участие (оригинал); 7. Документ за закупена 
документация за участие (копие); 8. Декларации  по чл. 47, ал. 1 
от ЗОП; 9. Декларации по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;10. Декларация чл. 
47, ал. 5 от ЗОП; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.7 от 
ЗОП;12. Декларация за страна на произход на медицинските 
изделия; 13. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от 
ЗМИП;14. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП; 15. Декларация за 
остатъчния срок на годност на изделията;16. Декларация за 
приемане клаузите на проекта на договора;17. Доказателства по 
чл.51 от ЗОП съгласно изискванията, посочени при участие за 
обособени позиции от №.478 до №763;18) Доказателства по чл. 50 
от ЗОП съгласно изискванията, посочени при участие за обособени 
позиции от №478 до №763;19) Проект на договора, подписан и 
подпечатан от участника на всяка страница;20. Оферта, изготвена 
в съответствие с Приложение №3 и №3-2 и/или №3-3.

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):

1. Счетоводен баланс и Отчет за 
приходите и разходите за 2012 
г. - копия, подписани и 
подпечатани на всяка страница 
от участника; Счетоводните 
документи следва да съдържат 
данни за общия оборот на 
участника за последната година, 
в зависимост от датата на която 
е учреден или е започнал 
дейността си (копия, заверения 
с гриф „Вярно с оригинала”). 

няма

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

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

I. За обособени позиции от №1 
до №477 и №764 – Лекарствени 
продукти /Разтвори за 
хемодиализа
1. Разрешение за търговия на 
едро с лекарствени продукти, 
издадено от ИАЛ или от 
регулаторен орган на друга 
държава членка, съгласно Глава 

I. За обособени позиции от №1 
до №477 и №764 – Лекарствени 
продукти / Разтвори за 
хемодиализа:
1. Участниците следва да имат 
валидно разрешение за търговия 
на едро с лекарствени 
продукти / разтвори за 
хемодиализа, издадено от ИАЛ 
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девета Търговия на едро с 
лекарствени продукти от ЗЛПХМ - 
заверено от участника копие; 
Когато участникът притежава 
разрешение за търговия на едро, 
издадено от регулаторен орган 
на друга държава – членка, той 
трябва да представи: а) 
Разрешение от изпълнителния 
директор на ИАЛ в случаите по 
чл. 195, ал. 2 от ЗЛПХМ - 
заверено от участника копие или 
б) Декларация, че не ползва 
складови помещения на 
територията на Република 
България – свободен текст; 
Когато участникът е вносител от 
трета държава по смисъла на § 
1, т. 76 от Допълнителната 
разпоредба на ЗЛПХМ – документ, 
че е регистриран като търговец 
по законодателството на държава 
членка на ЕС и разрешение за 
внос, издадено от 
изпълнителният директор на ИАЛ, 
съгласно чл. 161 / 164 от 
ЗЛПХМ /заверени от участника 
копия/; 2. Лицензия по чл. 32 
от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и 
прекурсорите, в случаите когато 
в офертата на участника 
присъстват наркотични вещества 
и прекурсори - нотариално 
заверено копие – когато се 
подава оферта за лекарствени 
продукти; 3. Сертификат за 
съответствие с ISO9001:2008 или 
еквивалентен при участника във 
формата на копие, заверено от 
участника с неговия печат и 
гриф „Вярно с оригинала”; 4. 
Оригинален оторизационен 
документ, надлежно издаден от 
лицето по чл. 26, ал. 1 от 
ЗЛПХМ, от който да е видно, че 
във връзка с обявената 
обществена поръчка на 
участникът са му предоставени 
права за продажба на съответния 
лекарствен продукт за срока на 
изпълнение на договора по 
настоящата обществена поръчка - 
когато се подава оферта за 
лекарствени продукти; 5. Списък 
на основните договори за 

или от регулаторен орган на 
друга държава членка, съгласно 
Глава девета Търговия на едро с 
лекарствени продукти от ЗЛПХМ;  
2. Участниците, които предлагат 
лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества и 
прекурсори, следва да имат 
лицензия по чл. 32 от Закона за 
контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите - 
когато се подава оферта за 
лекарствени продукти; 3. 
Участниците следва да имат 
добра търговска репутация като 
доставчици на лекарствени 
продукти/разтвори за 
хемодиализа за нуждите на 
лечебни заведения за болнична 
помощ за периода на предходните 
три години; 4. Организацията на 
дейността им да е в 
съответствие със стандартите на 
с ISO 9001:2008 или 
еквивалентен при участника; 5. 
Участниците следа да имат 
предоставени права за продажба 
на съответния лекарствен 
продукт във връзка с участието 
им обществената поръчка - 
когато се подава оферта за 
лекарствени продукти; 6. 
Участникът трябва за последните 
три години (2010, 2011 и 2012 
г.) да е изпълнил успешно най-
малко 3 (три) договора за 
доставка на лекарствени 
продукти / разтвори за 
хемодиализа в лечебни заведения 
за болнична помощ, обект на 
поръчката. Тези 3 (три) 
договора следва да са вече с 
приключило изпълнение или да се 
изпълняват в момента (може 
срокът им на действие все още 
да не е изтекъл), но по тях  да 
са реализирани доставки. 
II. за обособени позиции от 
№478 до №763:
1. Участниците да предлагат 
медицински изделия, отговарящи 
на нормативните изисквания за 
пускане на пазара и употреба; 
2. Участникът трябва за 
последните три години (2010, 
2011 и 2012 г.) да е изпълнил 
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доставки на лекарствени 
продукти/разтвори за 
хемодиализа в лечебни заведения 
за болнична помощ, изпълнени 
през последните 3 години (2010, 
2011 и 2012г.) от участника, 
включително стойностите, датите 
и получателите; 6. Минимум 3 
(три) броя референции, 
адресирани до възложителя във 
връзка с участието в настоящата 
процедура, издадени от лечебни 
заведения за болнична помощ (и 
посочени в списъка по 
предходната точка), които са 
били снабдявани с 
лекарства/разтвори за 
хемодиализа от участника – в 
оригинал или във формата на 
нотариално заверени копия; 7. 
Информация за персонала, 
базите, складовете и моторните 
превозни средства, които ще 
бъдат използвани при изпълнение 
на поръчката - във формата на 
декларация, подписана от 
законния представител на 
участника;
II. Zа обособени позиции от 
№478 до №763:
1. Декларация за съответствие 
на медицинското изделие по чл. 
14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от 
производителя или неговия 
упълномощен представител - 
копие на оригинала и в 
официален превод на български 
език (оригинал); 2. ЕС 
сертификат за оценка на 
съответствието, когато в 
оценката е участвал нотифициран 
орган  – копие на оригинала и в 
официален превод на български 
език (оригинал); 3. Декларация 
за нанесена „СЕ” маркировка 
върху медицинското изделие, в 
съответствие с изискванията на 
чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; 4. 
Инструкция за употреба на 
предлаганите медицински изделия 
на български език, а за 
медицинските изделия, за които 
не се изисква инструкция за 
употреба, съгласно чл. 16, ал. 
2 от ЗМИ, участникът следва да 
представи макет на опаковката 

успешно най-малко 3 (три) 
договора за доставка на 
медицински изделияв лечебни 
заведения за болнична помощ, 
обект на поръчката. Тези 3 
(три) договора следва да са 
вече с приключило изпълнение 
или да се изпълняват в момента 
(може срокът им на действие все 
още да не е изтекъл), но по тях 
да са реализирани доставки; 3. 
Участниците да имат добра 
търговска репутация като 
доставчици на медицински 
изделия; 4. Участниците да имат 
технически възможности за 
изпълнението на поръчката; 5. 
Организацията на дейността им 
да е в съответствие със 
стандартите на с ISO 9001:2008 
или еквивалентен при участника.
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на медицинските изделия с 
графично изображение на „СЕ” 
маркировка – на хартиен или на 
оптичен носител (CD); 5. 
Участникът трябва да осигурява 
и поддържа документирана 
система, съгласно изискванията 
на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ - 
декларация свободен текст; 6. 
Списък на основните договори с 
лечебни заведения за болнична 
помощ за доставки на 
медицинските изделия (вкл. за 
които се подава офератата), 
обект на поръчката, изпълнени 
през последните 3 години (2010, 
2011 и 2012г.);...
Продължава в раздел VI.3) 
Допълнителна информация

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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: 2013/S025-038407 от 05/02/2013 дд/мм/гггг

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: 22/03/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 15   Валута: BGN
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Условия и начин на плащане:
Документацията за участие ще се получава в счетоводството на 
дружеството срещу платежен документ на стойност 15 (петнадесет) 
лева с включен ДДС, платими в касата на лечебното заведение или 
по банков път по сметка в "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, 
IBAN BG11IABG74911000106400, BIC IABGBGSF на името на МБАЛ "Д-р 
Братан Шукеров" АД. 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/04/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

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: 09/04/2013 дд/мм/гггг Час: 13:00

(в приложимите случаи) Място: заседателната зала на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД -  
гр.Смолян, бул."България" № 2

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:
Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

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 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)
Продължение от раздел III.2.3 
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7. Най-малко 3 (три) броя референции/пропоръки за добра 
търговска репутация за доставка на медицински изделия (вкл. за 
които се подава оферата) обект на поръчката, издадени от лечебни 
заведения за болнична помощ (и посочени в списъка по предходната 
точка), надлежно издадени, подписани от законния представител на 
съответното лечебно заведение за болична помощ (в оригинал или 
във формата на нотариално заверени копия); 8. Информация за 
персонала, базите, складовете и моторните превозни средства, 
които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката - във 
формата на декларация, подписана от законния представител на 
участника; 9. Сертификати за съответствие с ISO 13485:2003 или 
еквивалентен за производителя (във формата на копие, заверено от 
участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 10. 
Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалентен при 
участника във формата на копие, заверено от участника с неговия 
печат и гриф „Вярно с оригинала”); 11. Проспекти, каталози, 
спецификации от производителя и други документи, доказващи 
съответствието на медицинските изделия със Спецификацията на 
възложителя – във формата на заверени от участника фотокопия.

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)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
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VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20/02/2013 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

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на
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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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: A16AA02;Ademetionine;fl.  
500mg. + solv. 5ml.

1) Кратко описание
A16AA02;Ademetionine;fl. 500mg. + solv. 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: A16AA02;Ademetionine;tabl.  
500mg.

1) Кратко описание
A16AA02;Ademetionine;tabl. 500mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: V08BA02;Barium  
sulfuricum;pulv.100gr

1) Кратко описание
V08BA02;Barium sulfuricum; pulv.100gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: A02DA01;Dimeticon;капс. 40  
mg.

1) Кратко описание
A02DA01;Dimeticon;капс. 40 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: A02DA01;Dimeticon;сол 40  
mg. /ml.

1) Кратко описание
A02DA01;Dimeticon;сол 40 mg./ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: A05AA02;Ursodeoxycholin   
acid;caps 250mg

1) Кратко описание
A05AA02;Ursodeoxycholin12 acid; caps 250mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: A05AX;Extr.cinarae;tabl.
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1) Кратко описание
A05AX;Extr.cinarae;tabl.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: A06AD11;Lactulose;саше.  
15ml.

1) Кратко описание
A06AD11;Lactulose;саше. 15ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: A06AD11;Lactulose;syr. 200ml

1) Кратко описание
A06AD11;Lactulose;syr. 200ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: A05BA00;L-ornithin+L-
aspartat;amp. 5g 10ml.

1) Кратко описание
A05BA00;L-ornithin+L-aspartat;amp. 5g 10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: A05BA00;L-ornithin+L-
aspartat;sasche. gran. 3 gr.

1) Кратко описание
A05BA00;L-ornithin+L-aspartat;sasche. gran. 3 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: A07EC02;Mesalazine;tabl.  
250mg.

1) Кратко описание
A07EC02;Mesalazine;tabl. 250mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: A09AA02;Multienzimes  
25000E;caps.gast.res.300mg

1) Кратко описание
A09AA02;Multienzimes 25000E;caps.gast.res.300mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: A09AA02;Pancreatin;10000  
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tb.gast.res.

1) Кратко описание
A09AA02;Pancreatin;10000 tb.gast.res.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: A06AB06;Senna   
glukozides  ;sol. 75 ml.

1) Кратко описание
A06AB06;Senna  glukozides  ;sol. 75 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: A05BA03;Silymarin;caps. 90  
mg.

1) Кратко описание
A05BA03;Silymarin;caps. 90 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: A06AD65;Macrogol  
4000;саше.

1) Кратко описание
A06AD65;Macrogol 4000;саше.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: A07EC01;Sulfasalazine;tabl.  
500mg.

1) Кратко описание
A07EC01;Sulfasalazine;tabl. 500mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: A07FAO1;Lactobacillus  
acidofilus/bifidus longur;Tabl 250mg;

1) Кратко описание
A07FAO1;Lactobacillus acidofilus/bifidus longur;Tabl 250mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: AO7FA01;Lactobacilus  
acidofilus/bifidus longus;sachete

1) Кратко описание
AO7FA01;Lactobacilus acidofilus/bifidus longus;sachete

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: A02BC05;Esomeprazolum;fl.  
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40mg. i. v. Фл. 5 ml.

1) Кратко описание
A02BC05;Esomeprazolum;fl. 40mg. i. v. Фл. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: A02BA02;Ranitidin;amp  
25mg/ml

1) Кратко описание
A02BA02;Ranitidin;amp 25mg/ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: A02BA03;Famotidinum;amp.  
20mg. + solv. 5ml.

1) Кратко описание
A02BA03;Famotidinum;amp. 20mg. + solv. 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: A02BC01;Omeprazolum;caps.  
20mg.

1) Кратко описание
A02BC01;Omeprazolum;caps. 20mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: A02BC01;Omeprazolum;фл.  
40 mg.

1) Кратко описание
A02BC01;Omeprazolum;фл. 40 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: A02BC02;Pantoprazol;tb   
20mg

1) Кратко описание
A02BC02;Pantoprazol;tb  20mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: A03AA04;Mebeverin;tb  200  
mg

1) Кратко описание
A03AA04;Mebeverin;tb  200 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: A03BA01;Atropini sulfas;amp.  
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1mg. /1ml.

1) Кратко описание
A03BA01;Atropini sulfas;amp. 1mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция:  
A03BB01;Butylscopolamine;amp. 20mg. / 1ml.

1) Кратко описание
A03BB01;Butylscopolamine;amp. 20mg. / 1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 34



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: A03BB01;Butylscopolamin;tb  
10mg

1) Кратко описание
A03BB01;Butylscopolamin;tb 10mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: A03AD02;Drotaverini  
hydrochloridum;amp. 40mg. /2ml.

1) Кратко описание
A03AD02;Drotaverini hydrochloridum;amp. 40mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: A03AD02;Drotaverini  
hydrochloridum;tabl. 40mg.

1) Кратко описание
A03AD02;Drotaverini hydrochloridum;tabl. 40mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: A03DA02;Fenpiverini  
bromidum + Pitofenoni hydrochloridum + Metamizolum;аmp. 2 ml.

1) Кратко описание
A03DA02;Fenpiverini bromidum + Pitofenoni hydrochloridum + 
Metamizolum;аmp. 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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
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завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: A03FA01;Metoclopramidi  
hydrochloridum;amp. 10mg. /2ml.

1) Кратко описание
A03FA01;Metoclopramidi hydrochloridum;amp. 10mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 38



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: A03AD01;Papaverini  
hydrochloridum;tabl. 50mg.

1) Кратко описание
A03AD01;Papaverini hydrochloridum;tabl. 50mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: A03AD01;Papaverini  
hydrochloridum;amp. 20mg. /1ml.

1) Кратко описание
A03AD01;Papaverini hydrochloridum;amp. 20mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: A04AA01;Ondansetron;amp  
2mg/ml

1) Кратко описание
A04AA01;Ondansetron;amp 2mg/ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: A04AA00;Na  citrat;amp  
41mg/ml  5ml

1) Кратко описание
A04AA00;Na  citrat;amp 41mg/ml  5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: A06AB02;Bisakodil;supos. 10  
mg.

1) Кратко описание
A06AB02;Bisakodil;supos. 10 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: A06AB02;Bisacodil;tb 5mg

1) Кратко описание
A06AB02;Bisacodil;tb 5mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: A06AD04;Mg.sulfat;pulv.30gr

1) Кратко описание
A06AD04;Mg.sulfat;pulv.30gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: A07BA01 ;Carbo  
medicinalis;пулвис х  20 gr

1) Кратко описание
A07BA01 ;Carbo medicinalis;пулвис х  20 gr
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: A07DA03;Loperamidi  
hydrochloridum;caps. 2mg.

1) Кратко описание
A07DA03;Loperamidi hydrochloridum;caps. 2mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция:  
A07XA04;Racecadotril;сашети 30 mg.

1) Кратко описание
A07XA04;Racecadotril;сашети 30 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: A07FA02;Saccaromyces  
boulardii;pulv. 250mg. сашети

1) Кратко описание
A07FA02;Saccaromyces boulardii;pulv. 250mg. сашети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: A07BC05;Smecticum  
dioactaedricum;pulv. 3. 76g сашети

1) Кратко описание
A07BC05;Smecticum dioactaedricum;pulv. 3. 76g сашети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: A07EC02;Mesalazin;supp.  
500mg

1) Кратко описание
A07EC02;Mesalazin;supp. 500mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: A07EC02;Mesalazin;susp  rec.  
4g/60ml

1) Кратко описание
A07EC02;Mesalazin;susp  rec. 4g/60ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: A10BF01;Acarboze;tabl.  
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100mg.

1) Кратко описание
A10BF01;Acarboze;tabl. 100mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: A10BB09;Gliclazidum;tabl.  
60mg.

1) Кратко описание
A10BB09;Gliclazidum;tabl. 60mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 49



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: A10BB12;Glimepiridum;tabl.  
2mg.

1) Кратко описание
A10BB12;Glimepiridum;tabl. 2mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: A10BA02;Metformine  
hydrochloride;tabl. 1000mg.

1) Кратко описание
A10BA02;Metformine hydrochloride;tabl. 1000mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: H04AA01;Glugogon  
Hipokit;fl . 2 ml.

1) Кратко описание
H04AA01;Glugogon Hipokit;fl . 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: A10AD05;Ins.Novo Mix 30  
Flexipen;fl . 3 ml. х 100 Е

1) Кратко описание
A10AD05;Ins.Novo Mix 30 Flexipen;fl . 3 ml. х 100 Е

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: A10AD01;Mixtard 30 % 3  
ml.;fl . 3 ml.

1) Кратко описание
A10AD01;Mixtard 30 % 3 ml.;fl . 3 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 56 Заглавие на обособената позиция: Игли  novofain
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1) Кратко описание
Игли  novofain

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 57 Заглавие на обособената позиция: A10AB01;Инсулин с кратко  
деиствие и бърз ефект-Actrapid;fl . 3 ml. х 100 Е

1) Кратко описание
A10AB01;Инсулин с кратко деиствие и бърз ефект-Actrapid;fl . 3 
ml. х 100 Е

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 58 Заглавие на обособената позиция: A10AС01;Инсулатард  
Пенфил;fl . 3 ml. х 100 Е

1) Кратко описание
A10AС01;Инсулатард Пенфил;fl . 3 ml. х 100 Е

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 59 Заглавие на обособената позиция: A10AB01;Инсулин с кратко  
действие и бърз ефект-Unsuman Rapid;fl . 3 ml. х 100 Е

1) Кратко описание
A10AB01;Инсулин с кратко действие и бърз ефект-Unsuman 
Rapid;fl . 3 ml. х 100 E

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 60 Заглавие на обособената позиция: A10AD04;Insulin lispro  mix  
25;300IU  3ml

1) Кратко описание
A10AD04;Insulin lispro  mix 25;300IU  3ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 56



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 61 Заглавие на обособената позиция: A10AE04;Insulin   
glargin ;100IU/ml  3ml

1) Кратко описание
A10AE04;Insulin  glargin ;100IU/ml  3ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 62 Заглавие на обособената позиция: A11GA01;Acidum  
ascorbinicum;tdbl. 100 mg.

1) Кратко описание
A11GA01;Acidum ascorbinicum;tdbl. 100 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 63 Заглавие на обособената позиция: A11GA01;Acidum  
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ascorbinicum;amp. 500mg. /5ml.

1) Кратко описание
A11GA01;Acidum ascorbinicum;amp. 500mg. /5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 64 Заглавие на обособената позиция: A11DB00;Benfotamin,  
cyankobalaminum, piridocsini  chloridum;tabl.

1) Кратко описание
A11DB00;Benfotamin, cyankobalaminum, piridocsini  
chloridum;tabl.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 65 Заглавие на обособената позиция: A11DB;Benfotiamin  
Cyankobalamin Pyridoksin;amp. 2ml.

1) Кратко описание
A11DB;Benfotiamin Cyankobalamin Pyridoksin;amp. 2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 66 Заглавие на обособената позиция:  
B03BA01;Cyancobalaminum;amp. 1000mcg/1ml.

1) Кратко описание
B03BA01;Cyancobalaminum;amp. 1000mcg/1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 67 Заглавие на обособената позиция:  
B03BA01;Cyancobalaminum;amp. 500mcg/1ml.

1) Кратко описание
B03BA01;Cyancobalaminum;amp. 500mcg/1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 68 Заглавие на обособената позиция: B03BA01;Calcium  
gluconicum;сол. 10 % 150 ml.

1) Кратко описание
B03BA01;Calcium gluconicum;сол. 10 % 150 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 69 Заглавие на обособената позиция: A12CC05;Magnezium  DL-
aspartat;tabl. 500 mg.

1) Кратко описание
A12CC05;Magnezium  DL-aspartat;tabl. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 70 Заглавие на обособената позиция: A12CC02;Magnezium   
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sulfate;amp. 400 mg. 10 ml.

1) Кратко описание
A12CC02;Magnezium  sulfate;amp. 400 mg. 10 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 71 Заглавие на обособената позиция: A11CA01;Retinoli  
palmitas;sol. 40 000 IU/ml 5 ml.

1) Кратко описание
A11CA01;Retinoli palmitas;sol. 40 000 IU/ml 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 72 Заглавие на обособената позиция: A11DB;Benfotiamin  
Cyankobalamin Pyridoksin;caps.

1) Кратко описание
A11DB;Benfotiamin Cyankobalamin Pyridoksin;caps.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 73 Заглавие на обособената позиция:  
A11EX;Thiamine+Riboflavin+Pyridoxine+Nicotinamid;amp. 2ml. 80 mg.

1) Кратко описание
A11EX;Thiamine+Riboflavin+Pyridoxine+Nicotinamid;amp. 2ml. 80 
mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 74 Заглавие на обособената позиция: A14AB01;Nandrolon;amp   
50mg/1ml

1) Кратко описание
A14AB01;Nandrolon;amp  50mg/1ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 75 Заглавие на обособената позиция:  
B01AA07;Acenocoumarolum;tabl. 4mg.

1) Кратко описание
B01AA07;Acenocoumarolum;tabl. 4mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 76 Заглавие на обособената позиция: B01AD02;Alteplase;фл. 50 ml.  
50 mg.

1) Кратко описание
B01AD02;Alteplase;фл. 50 ml. 50 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 77 Заглавие на обособената позиция: B01AC04;Clopidrogel  
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hydrogensulfate;tabl. 75mg.

1) Кратко описание
B01AC04;Clopidrogel hydrogensulfate;tabl. 75mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 78 Заглавие на обособената позиция: B01AB05;Enoxaparin  
solidum;amp. 40mg. 0.4ml.

1) Кратко описание
B01AB05;Enoxaparin solidum;amp. 40mg. 0.4ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 79 Заглавие на обособената позиция: B01AB05;Enoxaparin  
solidum;amp. 60mg. 0. 6ml.

1) Кратко описание
B01AB05;Enoxaparin solidum;amp. 60mg. 0.6ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 80 Заглавие на обособената позиция: B01AX05;Fondaparinux  
sodium;spr. amp. 2,5ml. - 0. 5ml.

1) Кратко описание
B01AX05;Fondaparinux sodium;spr. amp. 2,5ml. - 0.5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 81 Заглавие на обособената позиция: B01AB06;Nadroparin;spr.  
amp. 3800UI 0. 4ml.

1) Кратко описание
B01AB06;Nadroparin;spr. amp. 3800UI 0.4ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 82 Заглавие на обособената позиция: B01AB06;Nadroparin;spr.  
amp. 5700UI 0. 6ml.

1) Кратко описание
B01AB06;Nadroparin;spr. amp. 5700UI 0.6ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 83 Заглавие на обособената позиция: B01AB12;Bemiparin;amp.  
2500 IU/0.2 ml

1) Кратко описание
B01AB12;Bemiparin;amp. 2500 IU/0.2 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 84 Заглавие на обособената позиция: B01AB12;Bemiparin;amp.  
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3500 IU/0.2 ml.

1) Кратко описание
B01AB12;Bemiparin;amp. 3500 IU/0.2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 85 Заглавие на обособената позиция: B01AD07;Reteplase;фл. 10000  
IU  x  2

1) Кратко описание
B01AD07;Reteplase;фл. 10000 IU  x  2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 86 Заглавие на обособената позиция: J05AB01;Aciclovir;tabl. 400  
mg.

1) Кратко описание
J05AB01;Aciclovir;tabl. 400 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 87 Заглавие на обособената позиция: J01AA10;Clindamycin   
hydrohlorid;tb  600mg

1) Кратко описание
J01AA10;Clindamycin  hydrohlorid;tb  600mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 88 Заглавие на обособената позиция: J01AA12;Tigeciclin;fl 50mg

1) Кратко описание
J01AA12;Tigeciclin;fl 50mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 89 Заглавие на обособената позиция: J01GB06;Amikacin  
sulfate;amp. 250 mg. х  2ml.

1) Кратко описание
J01GB06;Amikacin sulfate;amp. 250 mg. х  2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 90 Заглавие на обособената позиция: J01GB06;Amikacin  
sulfate;amp. 500 mg. х  2ml.

1) Кратко описание
J01GB06;Amikacin sulfate;amp. 500 mg. х  2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 91 Заглавие на обособената позиция:  
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J01CR02;Amoxacilin+clavulanic acid;tabl. 625 mg.

1) Кратко описание
J01CR02;Amoxacilin+clavulanic acid;tabl. 625 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 92 Заглавие на обособената позиция:  
J01CR02;Amoxacilin+clavulanic acid;фл. 1.2  

1) Кратко описание
J01CR02;Amoxacilin+clavulanic acid;фл. 1.2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 93 Заглавие на обособената позиция: J01CR04;Ampicilin sodium +  
Sulbaktam sodium;fl. 1.5 gr.

1) Кратко описание
J01CR04;Ampicilin sodium + Sulbaktam sodium;fl. 1.5 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 94 Заглавие на обособената позиция: J01CA04;Ampicillin sodium;fl.  
1 gr.

1) Кратко описание
J01CA04;Ampicillin sodium;fl. 1 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 95 Заглавие на обособената позиция: J01FA10;Azihromycin;fi. 500  
mg.

1) Кратко описание
J01FA10;Azihromycin;fi. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 96 Заглавие на обособената позиция: J01ЕЕ01;Sulfametoxazol  
+Trimetoprim;tabl. 480 mg.

1) Кратко описание
J01ЕЕ01;Sulfametoxazol +Trimetoprim;tabl. 480 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 97 Заглавие на обособената позиция: J01ЕЕ01;Sulfametoxazol  
+Trimetoprim;sir 100 ml

1) Кратко описание
J01ЕЕ01;Sulfametoxazol +Trimetoprim;sir 100 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 98 Заглавие на обособената позиция: J01ЕЕ01;Sulfametoxazol  
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+Trimetoprim;amp 80mg/ml+16mg/ml

1) Кратко описание
J01ЕЕ01;Sulfametoxazol +Trimetoprim;amp 80mg/ml+16mg/ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 99 Заглавие на обособената позиция: J01DC02;Cefuroxim;tb 500mg

1) Кратко описание
J01DC02;Cefuroxim;tb 500mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 100 Заглавие на обособената позиция: J01DC02;Cefuroxim;tb  
250mg

1) Кратко описание
J01DC02;Cefuroxim;tb 250mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 101 Заглавие на обособената позиция: J01DC02;Cefuroxim;Sir  
125mg

1) Кратко описание
J01DC02;Cefuroxim;Sir 125mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 102 Заглавие на обособената позиция: J01DC02;Cefuroxim;Sir 250  
mg

1) Кратко описание
J01DC02;Cefuroxim;Sir 250 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 103 Заглавие на обособената позиция: J01DE01;Cefepime;fl. 1,0 gr

1) Кратко описание
J01DE01;Cefepime;fl. 1,0 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 87



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 104 Заглавие на обособената позиция: J01DD12;Cefoperazone  
sodium;fl. 1,0 gr. х 20ml.

1) Кратко описание
J01DD12;Cefoperazone sodium;fl. 1,0 gr. х 20ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 105 Заглавие на обособената позиция: J01DD12;Cefoperazone  
sodium;fl. 2,0 gr. х 20ml.

1) Кратко описание
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J01DD12;Cefoperazone sodium;fl. 2,0 gr. х 20ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 106 Заглавие на обособената позиция: J01DD62;Cefoperazone  
Sulbaktam;fl. 2gr.

1) Кратко описание
J01DD62;Cefoperazone Sulbaktam;fl. 2gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 107 Заглавие на обособената позиция: J01DD02;Ceftazidime;fl. 1,0  
gr

1) Кратко описание
J01DD02;Ceftazidime;fl. 1,0 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 108 Заглавие на обособената позиция: J01DD04;Ceftriaxone;fl. 1,0  
gr.

1) Кратко описание
J01DD04;Ceftriaxone;fl. 1,0 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 109 Заглавие на обособената позиция: J01DD04;Ceftriaxone;fl. 2,0  
gr. х  20 ml.

1) Кратко описание
J01DD04;Ceftriaxone;fl. 2,0 gr. х  20 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 110 Заглавие на обособената позиция: J01DC02;Cefuroxime  
sodium;фл. 1. 5 гр. х  15ml.

1) Кратко описание
J01DC02;Cefuroxime sodium;фл. 1. 5 гр. х  15ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 111 Заглавие на обособената позиция: J01BA01;Chloram  
phenicol;caps. 250 mg.

1) Кратко описание
J01BA01;Chloram phenicol;caps. 250 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 112 Заглавие на обособената позиция: J01MA02;Ciprofloxacin;amp.  
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100mg. /10ml.

1) Кратко описание
J01MA02;Ciprofloxacin;amp. 100mg. /10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 113 Заглавие на обособената позиция: J01MA02;Ciprofloxacin;tabl.  
500 mg.

1) Кратко описание
J01MA02;Ciprofloxacin;tabl. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 114 Заглавие на обособената позиция: J01FA09;Claritomicin;fl.  
500mg.

1) Кратко описание
J01FA09;Claritomicin;fl. 500mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 115 Заглавие на обособената позиция: J01FF01;Clindamycin   
hydrochlorid;amp 600 mg

1) Кратко описание
J01FF01;Clindamycin  hydrochlorid;amp 600 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 116 Заглавие на обособената позиция: J01FA09;Claritomycin;sir  
125mg

1) Кратко описание
J01FA09;Claritomycin;sir 125mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 117 Заглавие на обособената позиция:  
J01FA09;Clarithomycin;250mg./5ml. 60ml.

1) Кратко описание
J01FA09;Clarithomycin;250mg./5ml. 60ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 118 Заглавие на обособената позиция: J01FA09;Clarithomycin;tb   
250mg

1) Кратко описание
J01FA09;Clarithomycin;tb  250mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 119 Заглавие на обособената позиция: J01GB03;Gentamicin  
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sulfate;amp. 80mg./2ml.

1) Кратко описание
J01GB03;Gentamicin sulfate;amp. 80mg./2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 120 Заглавие на обособената позиция: J01DA51;Imipenem.  
Cilastatin;fl. 500mg.

1) Кратко описание
J01DA51;Imipenem. Cilastatin;fl. 500mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 121 Заглавие на обособената позиция: J01MA12;Levofloxacin;фл.  
5mg/ml 100 ml.

1) Кратко описание
J01MA12;Levofloxacin;фл. 5mg/ml 100 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 122 Заглавие на обособената позиция: J01FF02;Lincomycin  
hydrochloride;fl. 600mg.

1) Кратко описание
J01FF02;Lincomycin hydrochloride;fl. 600mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 123 Заглавие на обособената позиция: J01DA02;Meropenem;fl. 1,0  
gr

1) Кратко описание
J01DA02;Meropenem;fl. 1,0 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 101



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 124 Заглавие на обособената позиция: A07AA02;Nystatin;tabl. 500

1) Кратко описание
A07AA02;Nystatin;tabl. 500

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 125 Заглавие на обособената позиция:  
A07AA02;Nystatin;gran.100000/50 ml.

1) Кратко описание
A07AA02;Nystatin;gran.100000/50 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 126 Заглавие на обособената позиция: J01CA12;Piperacilin;fl. 2gr.

1) Кратко описание
J01CA12;Piperacilin;fl. 2gr.
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 127 Заглавие на обособената позиция: J01XA02;Teicoplanin;fl. 400  
mg. + р-л 3ml.

1) Кратко описание
J01XA02;Teicoplanin;fl. 400 mg. + р-л 3ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 128 Заглавие на обособената позиция: J01GB01;Tobramicin;фл. 80  
mg. 2ml.

1) Кратко описание
J01GB01;Tobramicin;фл. 80 mg. 2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 129 Заглавие на обособената позиция: J01XA01;Vancomycin;fl. 1,0  
g

1) Кратко описание
J01XA01;Vancomycin;fl. 1,0 g

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 130 Заглавие на обособената позиция: J01MA14;Moxifloxacin;fl.  
400 mg./250 ml.

1) Кратко описание
J01MA14;Moxifloxacin;fl. 400 mg./250 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 131 Заглавие на обособената позиция: J01XX08;Linezolid;fl. 2  
mg./1 ml.300 ml.

1) Кратко описание
J01XX08;Linezolid;fl. 2 mg./1 ml.300 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 132 Заглавие на обособената позиция: J04AB02;Rifampicin;caps  
300mg

1) Кратко описание
J04AB02;Rifampicin;caps 300mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 133 Заглавие на обособената позиция: J05AB01;Zovirax;fl. 250 mg.
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1) Кратко описание
J05AB01;Zovirax;fl. 250 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 134 Заглавие на обособената позиция: J05AX05;Inosin   pranobex;tb  
500mg

1) Кратко описание
J05AX05;Inosin   pranobex;tb 500mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 135 Заглавие на обособената позиция: B02BC01;Absorbete gelatine  
sponde;жел. гъба

1) Кратко описание
B02BC01;Absorbete gelatine sponde;жел. гъба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 136 Заглавие на обособената позиция: B02AA03;Acidum para  
aminometil benzolicum;amp. 50 mg. х  5ml.

1) Кратко описание
B02AA03;Acidum para aminometil benzolicum;amp. 50 mg. х  5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 137 Заглавие на обособената позиция: B02BX01;Etamsylatum;amp.  
250mg. /2ml.

1) Кратко описание
B02BX01;Etamsylatum;amp. 250mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 138 Заглавие на обособената позиция: B02BA01;Fitomenadion;amp.  
10mg. /1ml.

1) Кратко описание
B02BA01;Fitomenadion;amp. 10mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 139 Заглавие на обособената позиция:  
B02BA01;Fitomenadion;oral.drobs.20mg/ml

1) Кратко описание
B02BA01;Fitomenadion;oral.drobs.20mg/ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 140 Заглавие на обособената позиция: H01CB01;Somatostatin;amp  
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025mg

1) Кратко описание
H01CB01;Somatostatin;amp 025mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 141 Заглавие на обособената позиция: H01CB02;Octreotid;amp.  
0,1mg. /1ml.

1) Кратко описание
H01CB02;Octreotid;amp. 0,1mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 142 Заглавие на обособената позиция: H01BA04;Terlipresin;amp.  
2ml.

1) Кратко описание
H01BA04;Terlipresin;amp. 2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 143 Заглавие на обособената позиция: B03BA01;Fero III  
sulfate+folic  acid+ciancobalamin;капс

1) Кратко описание
B03BA01;Fero III sulfate+folic  acid+ciancobalamin;капс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 144 Заглавие на обособената позиция: B03AB05;Dextriferon;sol. 30  
ml.

1) Кратко описание
B03AB05;Dextriferon;sol. 30 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 145 Заглавие на обособената позиция: B03BB01;Acidum  folicum;tb   
0.4 mg

1) Кратко описание
B03BB01;Acidum  folicum;tb  0.4 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 146 Заглавие на обособената позиция: B05AA07;Hes-steril;sol. 10%  
500ml.

1) Кратко описание
B05AA07;Hes-steril;sol. 10% 500ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 147 Заглавие на обособената позиция: B03AC02;Succharated iron  
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oxide;amp. 100mg. /5ml.

1) Кратко описание
B03AC02;Succharated iron oxide;amp. 100mg. /5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 148 Заглавие на обособената позиция: N02BA01;Acidum  
acetylsalicilicum;tab. 325mg./300mg

1) Кратко описание
N02BA01;Acidum acetylsalicilicum;tab. 325mg./300mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 149 Заглавие на обособената позиция: N02BA01;Acidum  
acetylsalicilicum;tab. 100 mg.

1) Кратко описание
N02BA01;Acidum acetylsalicilicum;tab. 100 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 150 Заглавие на обособената позиция: CO1CA24;Adrenalinum;amp.  
1mg. /1ml.

1) Кратко описание
CO1CA24;Adrenalinum;amp. 1mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 151 Заглавие на обособената позиция: C10AA05;Atorvastatin  
calcium;tabl. 20mg.

1) Кратко описание
C10AA05;Atorvastatin calcium;tabl. 20mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 121



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 152 Заглавие на обособената позиция: C01AA08;b-
Methyldigoxinum;tabl. 0,1mg.

1) Кратко описание
C01AA08;b-Methyldigoxinum;tabl. 0,1mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 153 Заглавие на обособената позиция: C10AB08;Ciprofibrate;tabl.  
100mg.

1) Кратко описание
C10AB08;Ciprofibrate;tabl. 100mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 154 Заглавие на обособената позиция: C01AA05;Digoxinum;tabl.  
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0.25 mg.

1) Кратко описание
C01AA05;Digoxinum;tabl. 0.25 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 155 Заглавие на обособената позиция: C01CA04;Dopamine  
hydrohloride.;amp. 40mg. /1ml. /5 ml.

1) Кратко описание
C01CA04;Dopamine hydrohloride.;amp. 40mg. /1ml. /5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 156 Заглавие на обособената позиция:  
C01CA07;Dobutamin;250mg/50ml

1) Кратко описание
C01CA07;Dobutamin;250mg/50ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 157 Заглавие на обособената позиция: C01CA01;Etilefrine;amp.  
10mg. /1ml.

1) Кратко описание
C01CA01;Etilefrine;amp. 10mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 158 Заглавие на обособената позиция: C01DA08;Izosorbit   
dinitrat;sol. 1.25 /15ml. spray

1) Кратко описание
C01DA08;Izosorbit  dinitrat;sol. 1.25 /15ml. spray

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 159 Заглавие на обособената позиция: C01DA08;Izosorbit   
dinitrat;tabl. 10 mg

1) Кратко описание
C01DA08;Izosorbit  dinitrat;tabl. 10 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 160 Заглавие на обособената позиция: C01DA08;Izosorbit   
dinitrat;tabl. 20 mg.

1) Кратко описание
C01DA08;Izosorbit  dinitrat;tabl. 20 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 161 Заглавие на обособената позиция: C01DA14;Izosorbit   
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mononitrat;tabl. 40 mg.

1) Кратко описание
C01DA14;Izosorbit  mononitrat;tabl. 40 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 162 Заглавие на обособената позиция: C01DA14;Izosorbit   
mononitrat;tabl. 60 mg.

1) Кратко описание
C01DA14;Izosorbit  mononitrat;tabl. 60 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 163 Заглавие на обособената позиция: C10AA02;Lovastatin;tabl. 40  
mg.

1) Кратко описание
C10AA02;Lovastatin;tabl. 40 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 164 Заглавие на обособената позиция: C09CA01;Lozartan;tabl. 50  
mg

1) Кратко описание
C09CA01;Lozartan;tabl. 50 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 165 Заглавие на обособената позиция:  
C09DA01;Lozartan/hidrochlortiazin;tabl 50mg

1) Кратко описание
C09DA01;Lozartan/hidrochlortiazin;tabl 50mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 166 Заглавие на обособената позиция: C10AA01;Simvastatin;tabl.  
40 mg.

1) Кратко описание
C10AA01;Simvastatin;tabl. 40 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 167 Заглавие на обособената позиция: C10AA07;Rosuvastatin;tb   
20mg

1) Кратко описание
C10AA07;Rosuvastatin;tb  20mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 168 Заглавие на обособената позиция: C01EB15;Trimetazidine;tabl.  
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35mg

1) Кратко описание
C01EB15;Trimetazidine;tabl. 35mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 169 Заглавие на обособената позиция: C01BD01;Amiodaroni  
hydrochloridum;amp. 150mg./3ml.

1) Кратко описание
C01BD01;Amiodaroni hydrochloridum;amp. 150mg./3ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 170 Заглавие на обособената позиция: C01BD01;Amiodaroni  
hydrochloridum;tabl. 200mg.

1) Кратко описание
C01BD01;Amiodaroni hydrochloridum;tabl. 200mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 171 Заглавие на обособената позиция: C01AA05;Digoxinum;amp.0  
25mg./ml.2ml

1) Кратко описание
C01AA05;Digoxinum;amp.0 25mg./ml.2ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 172 Заглавие на обособената позиция:  
C01DA02;Glyceryltrinitrate;sol.50mg. /50ml.

1) Кратко описание
C01DA02;Glyceryltrinitrate;sol.50mg. /50ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 173 Заглавие на обособената позиция: A12BA30;Potassium  
aspartate. Magnesium aspartate;tabl.

1) Кратко описание
A12BA30;Potassium aspartate. Magnesium aspartate;tabl.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 174 Заглавие на обособената позиция: C01BC03;Propafenoni  
hydrochloridum;tabl. 150mgр.

1) Кратко описание
C01BC03;Propafenoni hydrochloridum;tabl. 150mgр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 175 Заглавие на обособената позиция: C01BC03;Propafenoni  
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hydrochloridum;amp. 3.5mg/ml 10ml;

1) Кратко описание
C01BC03;Propafenoni hydrochloridum;amp. 3.5mg/ml 10ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 176 Заглавие на обособената позиция: C02AB01;a-
Methyldopum;tabl. 250mg.

1) Кратко описание
C02AB01;a-Methyldopum;tabl. 250mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 177 Заглавие на обособената позиция: C07AB07;Bisoprolol  
fumarate;tabl. 5 mg.

1) Кратко описание
C07AB07;Bisoprolol fumarate;tabl. 5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 178 Заглавие на обособената позиция: C02AC01;Clonidini  
hydrochloridum;amp0. 15mcg / ml.1ml

1) Кратко описание
C02AC01;Clonidini hydrochloridum;amp 0.15mcg / ml.1ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 179 Заглавие на обособената позиция: C02AC01;Clonidini  
hydrochloridum;tabl. 0.15mcg;

1) Кратко описание
C02AC01;Clonidini hydrochloridum;tabl. 0.15mcg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 180 Заглавие на обособената позиция: C02AC05;Moxonidin;tabl.  
0.4mg

1) Кратко описание
C02AC05;Moxonidin;tabl. 0.4mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 181 Заглавие на обособената позиция: C02AC06;Rilmenidin;tabl  
1mg

1) Кратко описание
C02AC06;Rilmenidin;tabl 1mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 182 Заглавие на обособената позиция: C02DD01;Natrii  
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nitrosoferriacianidum;amp 30mg+raztv.5ml

1) Кратко описание
C02DD01;Natrii nitrosoferriacianidum;amp 30mg+raztv.5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 183 Заглавие на обособената позиция: C03CA01;Furosemidum;amp.  
20mg. /2ml.

1) Кратко описание
C03CA01;Furosemidum;amp. 20mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 184 Заглавие на обособената позиция: C03CA01;Furosemidum;tabl.  
40mg.

1) Кратко описание
C03CA01;Furosemidum;tabl. 40mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 185 Заглавие на обособената позиция:  
C03AA03;Hydrochlorothiazidum;tabl. 25mg.

1) Кратко описание
C03AA03;Hydrochlorothiazidum;tabl. 25mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 186 Заглавие на обособената позиция: C03BA11;Indapamidum;tabl.  
1. 5mg.

1) Кратко описание
C03BA11;Indapamidum;tabl. 1. 5mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 187 Заглавие на обособената позиция: C03BA11;Indapamidum;tabl.  
2.5mg.

1) Кратко описание
C03BA11;Indapamidum;tabl. 2.5mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 188 Заглавие на обособената позиция:  
C03DA01;Spironolactonum;tаb. 25mg.

1) Кратко описание
C03DA01;Spironolactonum;tаb. 25mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 189 Заглавие на обособената позиция:  
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C03CA04;Torasemid;amp.10mg. /2ml.

1) Кратко описание
C03CA04;Torasemid;amp.10mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 190 Заглавие на обособената позиция:  
C03EA01;Triamterene+Hydrochlorothiazide;tabl. 25mg.

1) Кратко описание
C03EA01;Triamterene+Hydrochlorothiazide;tabl. 25mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 191 Заглавие на обособената позиция: C05CA53;Diosmine450+  
Flavonoides as hesperidine;tabl. 500 mg.

1) Кратко описание
C05CA53;Diosmine450+ Flavonoides as hesperidine;tabl. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 192 Заглавие на обособената позиция: C05BA01;Heparinoidum;ung.

1) Кратко описание
C05BA01;Heparinoidum;ung.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 193 Заглавие на обособената позиция: C07AG02;Carvediolol;tabl.  
12. 5mg.

1) Кратко описание
C07AG02;Carvediolol;tabl. 12. 5mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 194 Заглавие на обособената позиция: C07AB02;Metoprolol  
tartarat;tabl. 50mg.

1) Кратко описание
C07AB02;Metoprolol tartarat;tabl. 50mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 195 Заглавие на обособената позиция: C07AB02;Metoprolol  
tartarat;amp.5mg. 5ml.

1) Кратко описание
C07AB02;Metoprolol tartarat;amp.5mg. 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 196 Заглавие на обособената позиция: C07AB12;Nebivolol;tabl. 5  
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mg.

1) Кратко описание
C07AB12;Nebivolol;tabl. 5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 197 Заглавие на обособената позиция: C07AA05;Propranolol;tabl.  
20mg.

1) Кратко описание
C07AA05;Propranolol;tabl. 20mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 198 Заглавие на обособената позиция: C07AA07;Sotaloli  
hydrochloridum;tabl. 80mg.

1) Кратко описание
C07AA07;Sotaloli hydrochloridum;tabl. 80mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 199 Заглавие на обособената позиция: C08CA01;Amlodipin;tabl. 5  
mg.

1) Кратко описание
C08CA01;Amlodipin;tabl. 5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 200 Заглавие на обособената позиция: C08DB01;Diltiazem;tabl.  
60mg.

1) Кратко описание
C08DB01;Diltiazem;tabl. 60mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 201 Заглавие на обособената позиция: C08CA02;Felodipin;tabl. 5  
mg.

1) Кратко описание
C08CA02;Felodipin;tabl. 5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 202 Заглавие на обособената позиция: C08CA09;Lacidipine;tabl.  
4mg.

1) Кратко описание
C08CA09;Lacidipine;tabl. 4mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 203 Заглавие на обособената позиция: C08CA05;Nifedipin;tabl. 10  
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mg

1) Кратко описание
C08CA05;Nifedipin;tabl. 10 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 204 Заглавие на обособената позиция: C08CA05;Nifedipin;tabl. 20  
mg.

1) Кратко описание
C08CA05;Nifedipin;tabl. 20 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 205 Заглавие на обособената позиция: C08CA06;Nimodipine;sol.  
0.02% 50ml.

1) Кратко описание
C08CA06;Nimodipine;sol. 0.02% 50ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 206 Заглавие на обособената позиция: C02CA01;Prazozin;tabl. 2mg.

1) Кратко описание
C02CA01;Prazozin;tabl. 2mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 207 Заглавие на обособената позиция: C08DA01;Verapamile  
hydrochloride;amp. 5mg. /2ml.

1) Кратко описание
C08DA01;Verapamile hydrochloride;amp. 5mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 208 Заглавие на обособената позиция: C08DA01;Verapamile  
hydrochloride;tabl. 80 mg.

1) Кратко описание
C08DA01;Verapamile hydrochloride;tabl. 80 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 209 Заглавие на обособената позиция: C09CA03;Valsartan;tabl. 160  
mg.

1) Кратко описание
C09CA03;Valsartan;tabl. 160 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 210 Заглавие на обособената позиция: C09DA03;Valsartan  
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plus;tabl.160mg./12.5

1) Кратко описание
C09DA03;Valsartan plus;tabl.160mg./12.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 211 Заглавие на обособената позиция:  
C09AA02;Enalaprili;amp.1.25mg. /1ml.

1) Кратко описание
C09AA02;Enalaprili;amp.1.25mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 212 Заглавие на обособената позиция: C09AA02;Enalaprili  
maleas;tabl. 10mg

1) Кратко описание
C09AA02;Enalaprili maleas;tabl. 10mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 213 Заглавие на обособената позиция: C09BA02;Co-
enapril;tabl.20mg./12.5

1) Кратко описание
C09BA02;Co-enapril;tabl.20mg./12.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 214 Заглавие на обособената позиция: C09BA09;Fosinopril  
hidrochlorotiazid;tabl. 20mg. /12.5

1) Кратко описание
C09BA09;Fosinopril hidrochlorotiazid;tabl. 20mg. /12.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 215 Заглавие на обособената позиция: C09AA01;Captopril;tabl  
0.25md

1) Кратко описание
C09AA01;Captopril;tabl 0.25md

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 216 Заглавие на обособената позиция: C09AA09;Fosinopril  
sodium;tabl. 10mg

1) Кратко описание
C09AA09;Fosinopril sodium;tabl. 10mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 217 Заглавие на обособената позиция: C09AA03;Lisinopril;10 mg
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1) Кратко описание
C09AA03;Lisinopril;10 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 218 Заглавие на обособената позиция: C09AA03;Lisinopril;5 mg

1) Кратко описание
C09AA03;Lisinopril;5 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 219 Заглавие на обособената позиция: C09AA15;Zofenopril;7.5mg

1) Кратко описание
C09AA15;Zofenopril;7.5mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 220 Заглавие на обособената позиция: C09AA05;Ramipril;tabl. 5mg

1) Кратко описание
C09AA05;Ramipril;tabl. 5mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 221 Заглавие на обособената позиция: C09CA07;Telmizartan;tabl.  
80 mg

1) Кратко описание
C09CA07;Telmizartan;tabl. 80 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 222 Заглавие на обособената позиция: D06AX04;Neonicyn;spray  
55ml

1) Кратко описание
D06AX04;Neonicyn;spray 55ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 223 Заглавие на обособената позиция: D06AX07;Gentamicin  
sulfat;creme 0.1% 15g

1) Кратко описание
D06AX07;Gentamicin sulfat;creme 0.1% 15g

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 224 Заглавие на обособената позиция: D06AX07;Gentamicin  
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sulfat;ung. 0.1 % 15gr

1) Кратко описание
D06AX07;Gentamicin sulfat;ung. 0.1 % 15gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 225 Заглавие на обособената позиция: D08AG02;Jodinated  
povidone;ung. 10%

1) Кратко описание
D08AG02;Jodinated povidone;ung. 10%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 226 Заглавие на обособената позиция: D08AG02;Jodinated  
povidone;sol. 100 mg

1) Кратко описание
D08AG02;Jodinated povidone;sol. 100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 227 Заглавие на обособената позиция: D07CA01;Oxytetracyclinum  
hydroch.;спрей 55ml

1) Кратко описание
D07CA01;Oxytetracyclinum hydroch.;спрей 55ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 228 Заглавие на обособената позиция:  
G01AX03;Policrezosulfonate;sol.36% x 50 gr.

1) Кратко описание
G01AX03;Policrezosulfonate;sol.36% x 50 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 229 Заглавие на обособената позиция: D03AA;Retinoli  
palmitas;ung. 18gr

1) Кратко описание
D03AA;Retinoli palmitas;ung. 18gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 230 Заглавие на обособената позиция: Sol. Pioctanini;фл. 1%

1) Кратко описание
Sol. Pioctanini;фл. 1%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 231 Заглавие на обособената позиция: Topocinum;пудра 5 гр.

1) Кратко описание
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Topocinum;пудра 5 гр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 232 Заглавие на обособената позиция: D11A;Intrasait;gel 25 g

1) Кратко описание
D11A;Intrasait;gel 25 g

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 233 Заглавие на обособената позиция: D02AB00;Zinzi oxyde;ung.  
10 % 18gr

1) Кратко описание
D02AB00;Zinzi oxyde;ung. 10 % 18gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 234 Заглавие на обособената позиция: D01AE22;Naftifine;sol. 10ml.

1) Кратко описание
D01AE22;Naftifine;sol. 10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 235 Заглавие на обособената позиция:  
M01AE17;Dexcetoprofen;amp. 50mg. 2ml.

1) Кратко описание
M01AE17;Dexcetoprofen;amp. 50mg. 2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 236 Заглавие на обособената позиция: M01AB05;Diclofenac  
Natricum;amp. 25 mg./ml 3ml.

1) Кратко описание
M01AB05;Diclofenac Natricum;amp. 25 mg./ml  3ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 237 Заглавие на обособената позиция: M01AE01;Ibuprofen;sol. 100  
mg. /5ml. 100ml.

1) Кратко описание
M01AE01;Ibuprofen;sol. 100 mg. /5ml. 100ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 238 Заглавие на обособената позиция: M01AE01;Ibuprofen;tabl. 300  
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mg

1) Кратко описание
M01AE01;Ibuprofen;tabl. 300 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 239 Заглавие на обособената позиция: M01AB01;Indometacin;tabl.  
25 mg

1) Кратко описание
M01AB01;Indometacin;tabl. 25 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 240 Заглавие на обособената позиция: M01AE03;Ketoprofen;fl.  
100mg. + solv. 5ml.  i.m

1) Кратко описание
M01AE03;Ketoprofen;fl. 100mg. + solv. 5ml.  i.m

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 241 Заглавие на обособената позиция: M01AE03;Ketoprofen;fl.  
sicc. iv. 100mg

1) Кратко описание
M01AE03;Ketoprofen;fl. sicc. iv. 100mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 242 Заглавие на обособената позиция: M01AC06;Meloxicam;amp.  
15mg. 1ml

1) Кратко описание
M01AC06;Meloxicam;amp. 15mg. 1ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 243 Заглавие на обособената позиция: M03AC04;Atracurium  
besilate;amp. 25mg. /2,5ml

1) Кратко описание
M03AC04;Atracurium besilate;amp. 25mg. /2,5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 244 Заглавие на обособената позиция: M03AC04;Atracurium  
besilate;amp. 50mg. /5ml

1) Кратко описание
M03AC04;Atracurium besilate;amp. 50mg. /5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 245 Заглавие на обособената позиция: M03AC01;Pancuronium  
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bromide;amp. 4mg. /2 ml

1) Кратко описание
M03AC01;Pancuronium bromide;amp. 4mg. /2 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 246 Заглавие на обособената позиция: M03AB01;Suxamethonium  
chloride;1% /5ml

1) Кратко описание
M03AB01;Suxamethonium chloride;1% /5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 247 Заглавие на обособената позиция: M03AB01;Suxamethonium  
chloride;amp. 100mg. /5ml

1) Кратко описание
M03AB01;Suxamethonium chloride;amp. 100mg. /5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 248 Заглавие на обособената позиция: M03AC06;Pipecuronium  
bromid;amp. 4mg. /2ml

1) Кратко описание
M03AC06;Pipecuronium bromid;amp. 4mg. /2ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 249 Заглавие на обособената позиция: M03BX04;Tolperisone  
hydrochloride;tabl. 150mg

1) Кратко описание
M03BX04;Tolperisone hydrochloride;tabl. 150mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 250 Заглавие на обособената позиция: M03BX02;Tizanidin;tabl 2mg

1) Кратко описание
M03BX02;Tizanidin;tabl 2mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 251 Заглавие на обособената позиция:  
M04AA01;Allopurinolum;tabl. 100mg

1) Кратко описание
M04AA01;Allopurinolum;tabl. 100mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 252 Заглавие на обособената позиция:  
N01BB52;Lidocain+chlorxecsidin;amp. 12.5 gr.

1) Кратко описание
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N01BB52;Lidocain+chlorxecsidin;amp. 12.5 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 253 Заглавие на обособената позиция: J01MB02;Nelidix acid;tabl.  
500 mg

1) Кратко описание
J01MB02;Nelidix acid;tabl. 500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 254 Заглавие на обособената позиция:  
G04BC;Combinacion/Anetol,Borneol,CineoleFentone, Beta-Pinene,Alfa-Pinene;Caps .  
gastr.res.

1) Кратко описание
G04BC;Combinacion/Anetol,Borneol,CineoleFentone, Beta-
Pinene,Alfa-Pinene;Caps . gastr.res.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 255 Заглавие на обособената позиция: R03CC05;Hexsoprenalin  
sulfate;tabl. 0. 5 mg.

1) Кратко описание
R03CC05;Hexsoprenalin sulfate;tabl. 0. 5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 256 Заглавие на обособената позиция:  
G02AB01;Methylergometrin;amp. 0. 2 mg.

1) Кратко описание
G02AB01;Methylergometrin;amp. 0. 2 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 257 Заглавие на обособената позиция:  
G02AB01;Methylergometrin;tabl. 0. 125 mg.

1) Кратко описание
G02AB01;Methylergometrin;tabl. 0. 125 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 258 Заглавие на обособената позиция: H01BB02;Oxytocin;amp.  
5IU/1ml.

1) Кратко описание
H01BB02;Oxytocin;amp. 5IU/1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 259 Заглавие на обособената позиция:  
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R03CC05;Hexsoprenalin;amp. 10 mg./ 5 ml

1) Кратко описание
R03CC05;Hexsoprenalin;amp. 10 mg./ 5 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 260 Заглавие на обособената позиция: G02AD04;Prostin;amp.  
0.25mg/ml 1ml

1) Кратко описание
G02AD04;Prostin;amp. 0.25mg/ml 1ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 261 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB01;Betamethasone;amp. 7 mg /1ml.

1) Кратко описание
H02AB01;Betamethasone;amp. 7 mg /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 262 Заглавие на обособената позиция: H02AB01;Betamethasone;2  
mg + 5 mg-1 ml

1) Кратко описание
H02AB01;Betamethasone;2 mg + 5 mg-1 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 263 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB02;Dexamethasone;amp. 4mg. /1ml.

1) Кратко описание
H02AB02;Dexamethasone;amp. 4mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 264 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB04;Methylprednisolone;amp. 15. 78mg. + solv. 1ml.

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;amp. 15. 78mg. + solv. 1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 265 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB04;Methylprednisolone;40mg +solv 1ml

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;40mg +solv 1ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 266 Заглавие на обособената позиция:  

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 203



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

H02AB04;Methylprednisolone;amp. 6. 31mg. + solv. 1ml.

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;amp. 6. 31mg. + solv. 1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 267 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB04;Methylprednisolone;fl. 125mg.

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;fl. 125mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 268 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB04;Methylprednisolone;fl. 250mg.

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;fl. 250mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 269 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB04;Methylprednisolone;fl. 500mg

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;fl. 500mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 270 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB04;Methylprednisolone;tabl. 4мг

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;tabl. 4мг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 271 Заглавие на обособената позиция:  
H02AB04;Methylprednisolone;  fl 40 mg /ml -1ml

1) Кратко описание
H02AB04;Methylprednisolone;  fl 40 mg /ml -1ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 272 Заглавие на обособената позиция: H03BA02;Propilthioracil;tabl.  
50mg

1) Кратко описание
H03BA02;Propilthioracil;tabl. 50mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 273 Заглавие на обособената позиция: H02AB06;Prednisolone;tabl.  
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5mg.

1) Кратко описание
H02AB06;Prednisolone;tabl. 5mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 274 Заглавие на обособената позиция: A16AX01;Acidum  
tiocticum;amp. 24ml.

1) Кратко описание
A16AX01;Acidum tiocticum;amp. 24ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 275 Заглавие на обособената позиция: C04AX21;Naftidrofouril;tabl.  
50mg.

1) Кратко описание
C04AX21;Naftidrofouril;tabl. 50mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 210



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 276 Заглавие на обособената позиция:  
C04AD03;Pentoxifyllinum;amp. 100mg. /5ml.

1) Кратко описание
C04AD03;Pentoxifyllinum;amp. 100mg. /5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 277 Заглавие на обособената позиция:  
C04AD03;Pentoxifyllinum;dr. 400mg.

1) Кратко описание
C04AD03;Pentoxifyllinum;dr. 400mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 278 Заглавие на обособената позиция: A16AX01;Thioctic acid;фл.  
600mg. 50ml

1) Кратко описание
A16AX01;Thioctic acid;фл. 600mg.  50ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 279 Заглавие на обособената позиция: N06BX18;Vinpocetine;tabl.  
10mg

1) Кратко описание
N06BX18;Vinpocetine;tabl. 10mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 280 Заглавие на обособената позиция: N06BX18;Vinpocetine;amp.  
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10mg. /2ml.

1) Кратко описание
N06BX18;Vinpocetine;amp. 10mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 281 Заглавие на обособената позиция: N01AH01;Fentanyli  
citras;amp. 0.1mg/2ml.

1) Кратко описание
N01AH01;Fentanyli citras;amp. 0.1mg/2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 282 Заглавие на обособената позиция: N01AH01;Fentanyli  
citras;amp.0. 25mg/5ml.

1) Кратко описание
N01AH01;Fentanyli citras;amp.0. 25mg/5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 283 Заглавие на обособената позиция:  
N02AB03;Fentanyli;трансдермал. пластир 50mg/hx5

1) Кратко описание
N02AB03;Fentanyli;трансдермал. пластир 50mg/hx5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 284 Заглавие на обособената позиция:  
N02AB03;Fentanyli;трансдермал. пластир 75mg/hx5

1) Кратко описание
N02AB03;Fentanyli;трансдермал. пластир 75mg/hx5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 285 Заглавие на обособената позиция: N01AB06;Isofurane;fl.  
100ml.

1) Кратко описание
N01AB06;Isofurane;fl. 100ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 286 Заглавие на обособената позиция: N01AX03;Ketamine;amp.  
50mg./1ml.10ml

1) Кратко описание
N01AX03;Ketamine;amp. 50mg./1ml.10ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 287 Заглавие на обособената позиция: N01BB10;Levobupivacain  
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HCL;amp. 5 mg/ml 10ml.

1) Кратко описание
N01BB10;Levobupivacain HCL;amp. 5 mg/ml 10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 288 Заглавие на обособената позиция: N01BB10;Levobupivacain  
HCL;amp. 7.5 ml. 10ml

1) Кратко описание
N01BB10;Levobupivacain HCL;amp. 7.5 ml. 10ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 289 Заглавие на обособената позиция: N02AA01;Morphine  
hydrochloride;amp. 20mg./1ml.

1) Кратко описание
N02AA01;Morphine hydrochloride;amp. 20mg./1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 220



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 290 Заглавие на обособената позиция: N02AA05;Oxycodone;tb  
10mg

1) Кратко описание
N02AA05;Oxycodone;tb 10mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 291 Заглавие на обособената позиция: N02AA05;Oxycodone;tb  
20mg

1) Кратко описание
N02AA05;Oxycodone;tb 20mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 292 Заглавие на обособената позиция:  
N02AB02;Pethidine;50mg./ml. 2ml

1) Кратко описание
N02AB02;Pethidine;50mg./ml.2ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 293 Заглавие на обособената позиция: N01AX01;Droperidol;amp  
25mg

1) Кратко описание
N01AX01;Droperidol;amp 25mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 294 Заглавие на обособената позиция: N01AX10;Propofol;fl  
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10mg./ml 20ml

1) Кратко описание
N01AX10;Propofol;fl 10mg./ml 20ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 295 Заглавие на обособената позиция: N01AB08;Sevoforan;fl. 250  
ml.

1) Кратко описание
N01AB08;Sevoforan;fl. 250 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 296 Заглавие на обособената позиция: N01AF03;Thiopentalum  
Natricum;fl. 1g

1) Кратко описание
N01AF03;Thiopentalum Natricum;fl. 1g

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 297 Заглавие на обособената позиция: C01BB01-
N01BB02;Lidocaine;amp. 100mg/ 10ml.

1) Кратко описание
C01BB01-N01BB02;Lidocaine;amp. 100mg/ 10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 298 Заглавие на обособената позиция: C01BB01-
N01BB02;Lidocaine;amp. 200mg/ 10ml.

1) Кратко описание
C01BB01-N01BB02;Lidocaine;amp. 200mg/ 10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 226



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 299 Заглавие на обособената позиция: C01BB01-
N01BB02;Lidocaine;amp 40mg/2ml x1

1) Кратко описание
C01BB01-N01BB02;Lidocaine;amp 40mg/2ml x1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 300 Заглавие на обособената позиция: D04AB01;Lidocaine;aerosol  
10%

1) Кратко описание
D04AB01;Lidocaine;aerosol 10%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 301 Заглавие на обособената позиция: D04AB01;Lidocaine;ung   
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50mg/g  40 gr.

1) Кратко описание
D04AB01;Lidocaine;ung  50mg/g  40 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 302 Заглавие на обособената позиция:  
N02BB02;Metamisol;amp.500mg/ml

1) Кратко описание
N02BB02;Metamisol;amp.500mg/ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 303 Заглавие на обособената позиция: N02BB02;Metamisol;tabl.  
500mg

1) Кратко описание
N02BB02;Metamisol;tabl. 500mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 304 Заглавие на обособената позиция: N02BB02;Metamisol sol;sol  
20 ml.

1) Кратко описание
N02BB02;Metamisol sol;sol 20 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 305 Заглавие на обособената позиция: N02BE01;Paracetamolum;fl.  
1,0g

1) Кратко описание
N02BE01;Paracetamolum;fl. 1,0g

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 306 Заглавие на обособената позиция:  
N02BE01;Paracetamolum;syr. 120mg/ml 125ml

1) Кратко описание
N02BE01;Paracetamolum;syr. 120mg/ml 125ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 307 Заглавие на обособената позиция:  
N02BE01;Paracetamolum;tabl. 500mg.

1) Кратко описание
N02BE01;Paracetamolum;tabl. 500mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 308 Заглавие на обособената позиция: N02BE01;Propylphenazonum  
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coffeinum;suposs.150mg.

1) Кратко описание
N02BE01;Propylphenazonum coffeinum;suposs.150mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 309 Заглавие на обособената позиция: N02BE01;Propylphenazonum  
coffeinum;suposs. 300mg

1) Кратко описание
N02BE01;Propylphenazonum coffeinum;suposs. 300mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 310 Заглавие на обособената позиция: N02BE01;Propylphenazonum  
coffeinum;suposs. 80mg.

1) Кратко описание
N02BE01;Propylphenazonum coffeinum;suposs. 80mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 311 Заглавие на обособената позиция:  
N02AX02;Tramadol;amp.100mg./2ml.

1) Кратко описание
N02AX02;Tramadol;amp.100mg./2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 312 Заглавие на обособената позиция:  
N03AF01;Carbamazepine;tabl. 200mg.

1) Кратко описание
N03AF01;Carbamazepine;tabl. 200mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 313 Заглавие на обособената позиция: N03AA02;Phenobarbitalum  
natricum;amp. 100mg. /ml. 2ml.

1) Кратко описание
N03AA02;Phenobarbitalum natricum;amp. 100mg. /ml. 2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 314 Заглавие на обособената позиция: N03AF02;Oxcarbazepine;300  
mg

1) Кратко описание
N03AF02;Oxcarbazepine;300 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 315 Заглавие на обособената позиция: N04BB01;Amantadine;sol.  
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500ml.

1) Кратко описание
N04BB01;Amantadine;sol. 500ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 316 Заглавие на обособената позиция: N04BB01;Amantadin;tb  
100mg

1) Кратко описание
N04BB01;Amantadin;tb 100mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 317 Заглавие на обособената позиция: N05BA12;Alprazoiam;tabl.  
0,5 mg.

1) Кратко описание
N05BA12;Alprazoiam;tabl. 0,5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 318 Заглавие на обособената позиция:  
N05AA01;Chlorpromazine;amp. 50mg. 5ml.

1) Кратко описание
N05AA01;Chlorpromazine;amp. 50mg. 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 319 Заглавие на обособената позиция: N03AE01;Clonazepam;tabl.  
2mg.

1) Кратко описание
N03AE01;Clonazepam;tabl. 2mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 320 Заглавие на обособената позиция: N03AE01;Clonazepam;tb  0.5  
mg

1) Кратко описание
N03AE01;Clonazepam;tb  0.5 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 321 Заглавие на обособената позиция: N05BA01;Diazepamum;amp  
10mg/2ml

1) Кратко описание
N05BA01;Diazepamum;amp 10mg/2ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 322 Заглавие на обособената позиция: N05BA01;Diazepamum;tabl.  
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10mg.

1) Кратко описание
N05BA01;Diazepamum;tabl. 10mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 323 Заглавие на обособената позиция: N05BA05;Potassium   
clonazepate;caps  5mg

1) Кратко описание
N05BA05;Potassium  clonazepate;caps  5mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 324 Заглавие на обособената позиция: N05AD01;Haloperidoli;apm.  
5mg. /ml.

1) Кратко описание
N05AD01;Haloperidoli;apm. 5mg. /ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 325 Заглавие на обособената позиция: N05BB01;Hydroxyzin  
hydroch.;tabl. 25mg.

1) Кратко описание
N05BB01;Hydroxyzin hydroch.;tabl. 25mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 326 Заглавие на обособената позиция: N05CD00;Midazolam;amp.  
5mg/ml 3ml

1) Кратко описание
N05CD00;Midazolam;amp. 5mg/ml 3ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 327 Заглавие на обособената позиция: N05CD00;Midazolam;amp.  
1mg./ml 5ml.

1) Кратко описание
N05CD00;Midazolam;amp. 1mg./ml 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 328 Заглавие на обособената позиция: N03AX16;Predasalin;капс.  
75 мг

1) Кратко описание
N03AX16;Predasalin;капс. 75 мг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 329 Заглавие на обособената позиция:  
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N05CB02;Belladona/Ergotamin/Phenobarbital/;tabl  coat

1) Кратко описание
N05CB02;Belladona/Ergotamin/Phenobarbital/;tabl  coat.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 330 Заглавие на обособената позиция: N05CM11;Sodium  
bromide;amp. 100mg. /ml. 5ml.

1) Кратко описание
N05CM11;Sodium bromide;amp. 100mg. /ml. 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 331 Заглавие на обособената позиция: N03AG01;Valproic acid  
chrono;tabl. 500 мг

1) Кратко описание
N03AG01;Valproic acid chrono;tabl. 500 мг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 332 Заглавие на обособената позиция: N03AG01;Valproic acid;amp.  
400 mg./4ml

1) Кратко описание
N03AG01;Valproic acid;amp. 400 mg./4ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 333 Заглавие на обособената позиция: N03AG01;Valproic acid;sir.  
150mg.

1) Кратко описание
N03AG01;Valproic acid;sir. 150mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 334 Заглавие на обособената позиция: N05CF01;Zopiclon;tabl. 7,5  
мг

1) Кратко описание
N05CF01;Zopiclon;tabl. 7,5 мг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 335 Заглавие на обособената позиция: N05BA08;Bromazepam;tabl.  
3mg.

1) Кратко описание
N05BA08;Bromazepam;tabl. 3mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 336 Заглавие на обособената позиция: N07CA01;Betahistine;tabl.  
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16mg.

1) Кратко описание
N07CA01;Betahistine;tabl. 16mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 337 Заглавие на обособената позиция: N06BX06;Citicoline;amp.  
1000mg. 4 ml.

1) Кратко описание
N06BX06;Citicoline;amp. 1000mg. 4 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 338 Заглавие на обособената позиция: N06DA04;Galantamine;amp.  
10mg. /1ml.

1) Кратко описание
N06DA04;Galantamine;amp. 10mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 339 Заглавие на обособената позиция: N06DA04;Galantamine;amp.  
5mg. /1ml.

1) Кратко описание
N06DA04;Galantamine;amp. 5mg. /1ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 340 Заглавие на обособената позиция: N06DA04;Galantamin;tb 5mg

1) Кратко описание
N06DA04;Galantamin;tb 5mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 341 Заглавие на обособената позиция: N06BX03;Piracetam;amp.  
12g /60ml.

1) Кратко описание
N06BX03;Piracetam;amp. 12g /60ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 342 Заглавие на обособената позиция: N06BX03;Piracetam;amp.  
3gr. / 15ml.

1) Кратко описание
N06BX03;Piracetam;amp. 3gr. / 15ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 343 Заглавие на обособената позиция: N06BX03;Piracetam;tabl.  
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400mg.

1) Кратко описание
N06BX03;Piracetam;tabl. 400mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 344 Заглавие на обособената позиция:  
N07AA02;Pydidostigmin;tabl. 60 mg.

1) Кратко описание
N07AA02;Pydidostigmin;tabl. 60 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 345 Заглавие на обособената позиция: S02DA30;Tetracaine+  
Nitrofural+Phenazone;sol. 5ml.

1) Кратко описание
S02DA30;Tetracaine+ Nitrofural+Phenazone;sol. 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 346 Заглавие на обособената позиция:  
R01AA07;Xylometazoline;sol. 005%10ml.

1) Кратко описание
R01AA07;Xylometazoline;sol. 005%10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 347 Заглавие на обособената позиция: R01AA07;Xylometazoline;sol   
0.1%/10ml

1) Кратко описание
R01AA07;Xylometazoline;sol  0.1%/10ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 348 Заглавие на обособената позиция: S01AD03;Aciclovir;ung.oft   
3%  4.5 gr

1) Кратко описание
S01AD03;Aciclovir;ung.oft  3%  4.5 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 349 Заглавие на обособената позиция: S01ED02;Betaxololi  
hydrochloridum;sol. 0,25%  5ml

1) Кратко описание
S01ED02;Betaxololi hydrochloridum;sol. 0,25%  5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 350 Заглавие на обособената позиция: S01EC04;Brinzolamide;sol.  
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1% 5ml.

1) Кратко описание
S01EC04;Brinzolamide;sol. 1% 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 351 Заглавие на обособената позиция: S03AA07;Ciprofloxacin;sol.  
0,3% 5ml. colir

1) Кратко описание
S03AA07;Ciprofloxacin;sol. 0,3% 5ml. colir

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 352 Заглавие на обособената позиция: S01FA04;Cyclopentolate;coll.  
oft  10mg/ml

1) Кратко описание
S01FA04;Cyclopentolate;coll. oft  10mg/ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 353 Заглавие на обособената позиция: S01BA01;Dexamethasone  
Uniflox;sol. 0,3% /5ml

1) Кратко описание
S01BA01;Dexamethasone Uniflox;sol. 0,3% /5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 354 Заглавие на обособената позиция:  
S01BA01;Dexamethasone;ung.oft  0,1% 3.5 gr

1) Кратко описание
S01BA01;Dexamethasone;ung.oft  0,1% 3.5 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 266



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 355 Заглавие на обособената позиция:  
S01CA01;Dexamethasone+Neomycin+Polimixin;ung. 3,5gr

1) Кратко описание
S01CA01;Dexamethasone+Neomycin+Polimixin;ung. 3,5gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 356 Заглавие на обособената позиция: S01BC03;Diclofenac   
sodium;sol. 1mg. /5ml.

1) Кратко описание
S01BC03;Diclofenac  sodium;sol. 1mg. /5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 357 Заглавие на обособената позиция: S01ED51;Dorzolamid  
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hydrochl+Timolol;sol 2 % 5 мл

1) Кратко описание
S01ED51;Dorzolamid hydrochl+Timolol;sol 2 % 5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 358 Заглавие на обособената позиция: S01XA12;Dexpantenol;gel  
5% 10 gr.

1) Кратко описание
S01XA12;Dexpantenol;gel 5% 10 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 359 Заглавие на обособената позиция: S01AA13;Fucitalmix;coll.  
унг. 5gr

1) Кратко описание
S01AA13;Fucitalmix;coll. унг. 5gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 360 Заглавие на обособената позиция: S01AA11;Gentamicin  
sulfat;ung. Oft 0,3 % 5gr.

1) Кратко описание
S01AA11;Gentamicin sulfat;ung. Oft 0,3 % 5gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 361 Заглавие на обособената позиция: S01AX19;Levofloxacin  
hemihid;sol 5 mg. / 5 мл

1) Кратко описание
S01AX19;Levofloxacin hemihid;sol 5 mg. / 5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 362 Заглавие на обособената позиция: S01CA01;Maxitrol;sol.  
1mg. /5ml.

1) Кратко описание
S01CA01;Maxitrol;sol. 1mg. /5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 363 Заглавие на обособената позиция: S01AX11;Ofloxacin;sol.  
0.3% 5ml.

1) Кратко описание
S01AX11;Ofloxacin;sol. 0.3% 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 364 Заглавие на обособената позиция: S01GA05;Phenylephrin;sol.  
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2.5% 5ml.

1) Кратко описание
S01GA05;Phenylephrin;sol. 2.5% 5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 365 Заглавие на обособената позиция: S01HA04;Proxymetacain;sol.  
0. 5% 15 ml.

1) Кратко описание
S01HA04;Proxymetacain;sol. 0. 5% 15 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 366 Заглавие на обособената позиция: S01AX00;Septonex  
bromidum+Acidum boricum+Natrii tetraboras;coll. 10ml.

1) Кратко описание
S01AX00;Septonex bromidum+Acidum boricum+Natrii tetraboras;coll. 
10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 367 Заглавие на обособената позиция: S01XA20;Sodium chloride  
ocuflach;sol 10 ml. х 2бр

1) Кратко описание
S01XA20;Sodium chloride ocuflach;sol 10 ml. х 2бр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 368 Заглавие на обособената позиция: S01XA;Solcozeril;eye gel   
8.3mg  5 гр.

1) Кратко описание
S01XA;Solcozeril;eye gel  8.3mg  5 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 369 Заглавие на обособената позиция: S01ED01;Timolol maleat;sol  
0,5 % 5 мл

1) Кратко описание
S01ED01;Timolol maleat;sol 0,5 % 5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 370 Заглавие на обособената позиция:  
S01AA12;Tobramicinum;sol.0 3% /5ml.

1) Кратко описание
S01AA12;Tobramicinum;sol.0 3% /5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 371 Заглавие на обособената позиция: S01AA12;Tobramicinum;унг.  

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 278



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3.5gr

1) Кратко описание
S01AA12;Tobramicinum;унг. 3.5gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 372 Заглавие на обособената позиция: S01CA01;Tobramicinum  
dexamethasonne;сол. 5 ml.

1) Кратко описание
S01CA01;Tobramicinum dexamethasonne;сол. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 373 Заглавие на обособената позиция: S01CA01;Tobramicinum  
dexamethasonne;унг. oft 3.5gr

1) Кратко описание
S01CA01;Tobramicinum dexamethasonne;унг. oft 3.5gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 374 Заглавие на обособената позиция:  
S01CA03;Hydrocortison/chloramphenicol;sol 5ml

1) Кратко описание
S01CA03;Hydrocortison/chloramphenicol;sol 5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 375 Заглавие на обособената позиция:  
S01CA03;Hydrocortison/chloramphenicol;ung  3g

1) Кратко описание
S01CA03;Hydrocortison/chloramphenicol;ung  3g

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 376 Заглавие на обособената позиция: S01EE01;Latanoprost; 2.5 ml.  
colir

1) Кратко описание
S01EE01;Latanoprost; 2.5 ml. colir

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 377 Заглавие на обособената позиция: S01EE04;Travoprost; 2.5 ml.  
colir

1) Кратко описание
S01EE04;Travoprost; 2.5 ml. colir

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 378 Заглавие на обособената позиция: S021ED01;Timolol;0.5%  
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x5ml

1) Кратко описание
S021ED01;Timolol;0.5% x5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 379 Заглавие на обособената позиция: R03BA02;Budesonide;Ihal  
0.25mg/ml 2ml

1) Кратко описание
R03BA02;Budesonide;Ihal 0.25mg/ml 2ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 380 Заглавие на обособената позиция: R03DA04;Theophyllin;tabl   
300mg

1) Кратко описание
R03DA04;Theophyllin;tabl  300mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 381 Заглавие на обособената позиция:  
R03DA05;Aminophylline;amp. 240mg. /10ml.

1) Кратко описание
R03DA05;Aminophylline;amp. 240mg. /10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 382 Заглавие на обособената позиция:  
R03DA05;Aminophylline;tabl. 100mg.

1) Кратко описание
R03DA05;Aminophylline;tabl. 100mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 383 Заглавие на обособената позиция: R03CA02;Ephedrin  
hydr.;amp. 5% 1ml

1) Кратко описание
R03CA02;Ephedrin hydr.;amp. 5% 1ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 384 Заглавие на обособената позиция: R03BB01;Ipratropium  
bromide;inhal. 200 d. 15ml.

1) Кратко описание
R03BB01;Ipratropium bromide;inhal. 200 d. 15ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 385 Заглавие на обособената позиция: R03BA01;Beclomethasone  
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dipropionas;aer. 250mcg/200doses

1) Кратко описание
R03BA01;Beclomethasone dipropionas;aer. 250mcg/200doses

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 386 Заглавие на обособената позиция: R03BA05;Fluticazone;inh.  
250mkg. 60 dozi

1) Кратко описание
R03BA05;Fluticazone;inh. 250mkg. 60 dozi

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 387 Заглавие на обособената позиция: R07AA02;Natural  
phosfolipides;фл. 80mg/ml 1.5ml;

1) Кратко описание
R07AA02;Natural phosfolipides;фл. 80mg/ml 1.5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 388 Заглавие на обособената позиция: R03AC02;Salbutamol;sol.  
5mg. /ml. 20ml.

1) Кратко описание
R03AC02;Salbutamol;sol. 5mg. /ml. 20ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 389 Заглавие на обособената позиция: R03AC02;Salbutamol;inhaler    
100mcg/ 200 dosi

1) Кратко описание
R03AC02;Salbutamol;inhaler  100mcg/ 200 dosi

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 390 Заглавие на обособената позиция: R03DX03;Fenspirid;syr.  
150ml

1) Кратко описание
R03DX03;Fenspirid;syr. 150ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 391 Заглавие на обособената позиция: R03DX03;Fenspirid;tabl   
80mg

1) Кратко описание
R03DX03;Fenspirid;tabl  80mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 392 Заглавие на обособената позиция:  
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R05CB01;Acetilcisteium;sach. 200mg.

1) Кратко описание
R05CB01;Acetilcisteium;sach. 200mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 393 Заглавие на обособената позиция: R05CB06;Ambroxol;syr.  
3mg. /ml. 100ml.

1) Кратко описание
R05CB06;Ambroxol;syr. 3mg. /ml. 100ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 394 Заглавие на обособената позиция: R05CB06;Ambroxol;tabl.  
30mg.

1) Кратко описание
R05CB06;Ambroxol;tabl. 30mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 395 Заглавие на обособената позиция: R05CB02;Bromhexine;amp.  
4mg. /2ml.

1) Кратко описание
R05CB02;Bromhexine;amp. 4mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 396 Заглавие на обособената позиция: R05CB02;Bromhexin ;tb 8mg

1) Кратко описание
R05CB02;Bromhexin ;tb 8mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 397 Заглавие на обособената позиция: R05CB;Byox Thymi;Syr.  
100ml.

1) Кратко описание
R05CB;Byox Thymi;Syr. 100ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 398 Заглавие на обособената позиция: R05CB02;Bromhexin;syr

1) Кратко описание
R05CB02;Bromhexin;syr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 399 Заглавие на обособената позиция: R05CB03;Carbocistein;syr,  
2%
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1) Кратко описание
R05CB03;Carbocistein;syr, 2%

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 400 Заглавие на обособената позиция: R05DB13;Butamirat;tabl  
50mg

1) Кратко описание
R05DB13;Butamirat;tabl 50mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 401 Заглавие на обособената позиция: R05FB00;Hedera heix   
exstr.sikum;Syr  100ml;

1) Кратко описание
R05FB00;Hedera heix  exstr.sikum;Syr  100ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 402 Заглавие на обособената позиция:  
R06AC03;Chlorpyraminum;amp. 20mg. /2ml.

1) Кратко описание
R06AC03;Chlorpyraminum;amp. 20mg. /2ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 403 Заглавие на обособената позиция: R06AA;Dimenxidranate;tabl.  
40 мг sups

1) Кратко описание
R06AA;Dimenxidranate;tabl. 40 мг sups

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 404 Заглавие на обособената позиция: R06AX13;Loratadine;syr.  
120ml.

1) Кратко описание
R06AX13;Loratadine;syr. 120ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 405 Заглавие на обособената позиция: R06AD02;Prometazin;amp  
50mg 2ml

1) Кратко описание
R06AD02;Prometazin;amp 50mg 2ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 406 Заглавие на обособената позиция: R06AX13;Loratadine;tabl.  
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10mg.

1) Кратко описание
R06AX13;Loratadine;tabl. 10mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 407 Заглавие на обособената позиция: P01BA01;Chioroguin;tabl.  
250 mg.

1) Кратко описание
P01BA01;Chioroguin;tabl. 250 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 408 Заглавие на обособената позиция: J02AC01;Flukonazol;2 mg/ml  
100 ml

1) Кратко описание
J02AC01;Flukonazol;2 mg/ml 100 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 409 Заглавие на обособената позиция: J01XD01;Metronidazole;sol.  
500mg. /100ml.

1) Кратко описание
J01XD01;Metronidazole;sol. 500mg. /100ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 410 Заглавие на обособената позиция: J01XD01;Metronidazole;tabl.  
500mg.

1) Кратко описание
J01XD01;Metronidazole;tabl. 500mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 411 Заглавие на обособената позиция: J01XD02;Tinidazole;tabl. 500  
mg.

1) Кратко описание
J01XD02;Tinidazole;tabl. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 412 Заглавие на обособената позиция: B05BA10;Aminoven;10%
500ml. банка

1) Кратко описание
B05BA10;Aminoven;10%500ml. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 413 Заглавие на обособената позиция: B05BA01;Aminosteril N  
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Hepa  ;8%500 ml. банка

1) Кратко описание
B05BA01;Aminosteril N Hepa  ;8%500 ml. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 414 Заглавие на обособената позиция: B05CX01;Glucose 5% +  
Sodium chloride 0,9%;500ml. пласт. банка

1) Кратко описание
B05CX01;Glucose 5% + Sodium chloride 0,9%;500ml. пласт. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 415 Заглавие на обособената позиция: B05BC01;Mannitolum;15%  
500ml. пласт. банка

1) Кратко описание
B05BC01;Mannitolum;15% 500ml. пласт. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 416 Заглавие на обособената позиция: B05BB01;Sodium chloride +  
Potassium chloride + Calcii chloridum;sol. 1000ml. пласт. банка

1) Кратко описание
B05BB01;Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii 
chloridum;sol. 1000ml. пласт. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 417 Заглавие на обособената позиция: B05BB01;Sodium chloride +  
Potassium chloride + Calcii chloridum;sol. 500ml. пласт. Банка

1) Кратко описание
B05BB01;Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii 
chloridum;sol. 500ml. пласт. Банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 418 Заглавие на обособената позиция: B05BB01;Sodium chloride +  
Potassium chloride + Sodium lactate;sol. 500ml.пласт. банка

1) Кратко описание
B05BB01;Sodium chloride + Potassium chloride + Sodium 
lactate;sol. 500ml.пласт. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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
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завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 419 Заглавие на обособената позиция: B05CB01;Sodium  
chloridum;sol. 0. 9% 250ml.пласт. банка

1) Кратко описание
B05CB01;Sodium chloridum;sol. 0. 9% 250ml.пласт. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.
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Обособена позиция №: 420 Заглавие на обособената позиция: B05CB01;Sodium  
chloridum;sol. 0. 9% 250ml.пласт. сак

1) Кратко описание
B05CB01;Sodium chloridum;sol. 0. 9% 250ml.пласт. сак

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 421 Заглавие на обособената позиция: B05CB01;Sodium  
chloridum;sol. 0. 9% 500ml.пласт. банка

1) Кратко описание
B05CB01;Sodium chloridum;sol. 0. 9% 500ml.пласт. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 422 Заглавие на обособената позиция: B05CB01;Sodium  
chloridum;sol. 0. 9% 500ml.пласт. сак

1) Кратко описание
B05CB01;Sodium chloridum;sol. 0. 9% 500ml.пласт. сак

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 423 Заглавие на обособената позиция: B05BA10;Oliguinomel -  
електролитен р-р;N4-550E emul.inf 1000ml

1) Кратко описание
B05BA10;Oliguinomel - електролитен р-р;N4-550E emul.inf 1000ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 424 Заглавие на обособената позиция: V07AB;Aqua redestilata;amp.  
10ml.

1) Кратко описание
V07AB;Aqua redestilata;amp. 10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 425 Заглавие на обособената позиция: A12AA03;Calcium  
gluconicum;amp. 8.94mg. / ml  10ml.

1) Кратко описание
A12AA03;Calcium gluconicum;amp. 8.94mg. / ml  10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 426 Заглавие на обособената позиция: B05CB04;Natrii  
hydrogencarbonas;amp. 8.4% 20ml.

1) Кратко описание
B05CB04;Natrii hydrogencarbonas;amp. 8.4% 20ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 427 Заглавие на обособената позиция: B05XA03;Natrium  
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chloridum;amp. 0. 9% 10ml.

1) Кратко описание
B05XA03;Natrium chloridum;amp. 0. 9% 10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 428 Заглавие на обособената позиция: B05XA01;Potassium  
chloride;amp. 1,5g/10ml.

1) Кратко описание
B05XA01;Potassium chloride;amp. 1,5g/10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 429 Заглавие на обособената позиция: Glycerol   85%;kg.

1) Кратко описание
Glycerol   85%; kg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 430 Заглавие на обособената позиция: D08AX01 ;Hydrogenum  
peroxydatum;30% / kg.

1) Кратко описание
D08AX01 ;Hydrogenum peroxydatum;30% / kg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 431 Заглавие на обособената позиция: A06AB05;Oleum Ricini;40  
gr.

1) Кратко описание
A06AB05;Oleum Ricini;40 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 432 Заглавие на обособената позиция: A06AA01;Paraffinum  
Liquidum;40 gr.

1) Кратко описание
A06AA01;Paraffinum Liquidum;40 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 433 Заглавие на обособената позиция: A06AA01;Paraffinum  
Liquidum;800 gr.

1) Кратко описание
A06AA01;Paraffinum Liquidum;800 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 434 Заглавие на обособената позиция: Ethacridini   /Rivanol;фас.10  
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gr.

1) Кратко описание
Ethacridini   /Rivanol;фас.10 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 435 Заглавие на обособената позиция: D08AX08;Spiritus  
aethylicus;70 % / 1 l

1) Кратко описание
D08AX08;Spiritus aethylicus;70 % / 1 l

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 436 Заглавие на обособената позиция: D08AX08;Spiritus  
aethylicus;95% / 1 l.

1) Кратко описание
D08AX08;Spiritus aethylicus;95% / 1 l.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 437 Заглавие на обособената позиция: D08Al30;Colloidal   
Silver;fas.10gr

1) Кратко описание
D08Al30;Colloidal  Silver;fas.10gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 438 Заглавие на обособената позиция: D08AC02;Chlorchexedin    
digluconat;20%  1000ml

1) Кратко описание
D08AC02;Chlorchexedin   digluconat;20% 1000ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 439 Заглавие на обособената позиция: Talcum;фас.50 gr

1) Кратко описание
Talcum;фас.50 gr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 440 Заглавие на обособената позиция: Tinctura Jodi;5% 900 gr.

1) Кратко описание
Tinctura Jodi;5% 900 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 441 Заглавие на обособената позиция: B05CX01;Glucosum  
monohydratum;sol. 10% 500ml. пласт. банка

1) Кратко описание
B05CX01;Glucosum monohydratum;sol. 10% 500ml. пласт. банка

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 328



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 442 Заглавие на обособената позиция: V06DC01;Glucosum  
monohydratum;sol. 10% amp10ml.

1) Кратко описание
V06DC01;Glucosum monohydratum;sol. 10% amp10ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 443 Заглавие на обособената позиция: B05CX01;Glucosum  
monohydratum;sol. 5% 500ml. пласт. банка

1) Кратко описание
B05CX01;Glucosum monohydratum;sol. 5% 500ml. пласт. банка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 444 Заглавие на обособената позиция: V06DC01;Glucosum  
monohydratum;амп 40%-10мл

1) Кратко описание
V06DC01;Glucosum monohydratum;амп 40%-10мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 445 Заглавие на обособената позиция: B01AB01;Heparinum;fl.  
25000IU/5ml.

1) Кратко описание
B01AB01;Heparinum;fl. 25000IU/5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 446 Заглавие на обособената позиция:  
V08AB02;Iohexolum;350mg. / ml 50ml. fl;

1) Кратко описание
V08AB02;Iohexolum;350mg. / ml 50ml. fl

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 447 Заглавие на обособената позиция: V08AA;Natrii  
amidotriazoas+Meglumini amidotrizoas;amp. 76%/20ml

1) Кратко описание
V08AA;Natrii amidotriazoas+Meglumini amidotrizoas;amp. 76%/20ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 448 Заглавие на обособената позиция: V08AB04;Iopamidol;fl  

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 333



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

370mg/ml  50ml

1) Кратко описание
V08AB04;Iopamidol;fl 370mg/ml  50ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 449 Заглавие на обособената позиция: J06BA02;Immunoglobulinum  
humanum intravenosum;amp. 250mg/5ml.

1) Кратко описание
J06BA02;Immunoglobulinum humanum intravenosum;amp. 250mg/5ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 450 Заглавие на обособената позиция: V04CF01;PPD -  
Tuberculin;amp. 5IU/0.1 ml.

1) Кратко описание
V04CF01;PPD - Tuberculin;amp. 5IU/0.1 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 451 Заглавие на обособената позиция: J06AA02;Serum anti  
tetanikus;amp.1500 IU

1) Кратко описание
J06AA02;Serum anti tetanikus;amp.1500 IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 452 Заглавие на обособената позиция: J07AM01;TAP;amp. 0,5 mlx1

1) Кратко описание
J07AM01;TAP;amp.. 0,5 mlx1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 453 Заглавие на обособената позиция: J06AA03;Противозмийски  
серум;amp. 100IU;

1) Кратко описание
J06AA03;Противозмийски серум;amp. 100IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 454 Заглавие на обособената позиция:  
L01AA01;Cyclophosphamid;500 mg in p-p

1) Кратко описание
L01AA01;Cyclophosphamid;500 mg in p-p

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 455 Заглавие на обособената позиция: Benzinum petrolei+Jodum  
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purum;бут. х 0,600

1) Кратко описание
Benzinum petrolei+Jodum purum;бут. х 0,600

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 456 Заглавие на обособената позиция: V03AB25;Flumazenil;0,5 mg.  
5 ml.

1) Кратко описание
V03AB25;Flumazenil;0,5 mg. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 457 Заглавие на обособената позиция:  Frezubini;200 ml. banka

1) Кратко описание
Frezubini;200 ml. banka

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 458 Заглавие на обособената позиция: Glucoze;pulv. 75 gr.

1) Кратко описание
Glucoze;pulv. 75 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 459 Заглавие на обособената позиция: V03AB14;Potasium   
sulfat;amp 10 mg/ml 5ml

1) Кратко описание
V03AB14;Potasium  sulfat;amp 10 mg/ml 5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 460 Заглавие на обособената позиция: V03AB15;Nalaxon;amp 0.4  
mg. 1 ml.

1) Кратко описание
V03AB15;Nalaxon;amp 0.4 mg. 1 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 461 Заглавие на обособената позиция: Адаптирани млека за  
недоносени деца;400 gr.

1) Кратко описание
Адаптирани млека за недоносени деца;400 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 462 Заглавие на обособената позиция: Адаптирани млека за  
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доносени деца;400 gr.

1) Кратко описание
Адаптирани млека за доносени деца;400 gr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 463 Заглавие на обособената позиция: H01BA02;Desmopresin;tb  
0.2mg

1) Кратко описание
H01BA02;Desmopresin;tb 0.2mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 464 Заглавие на обособената позиция: A01AD02;Benzydamine  
Hydrochloride;sol 0.15% 150 ml

1) Кратко описание
A01AD02;Benzydamine Hydrochloride;sol 0.15% 150 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 465 Заглавие на обособената позиция: L03AA02;Filgrastim;30 mu-
0.5 ml

1) Кратко описание
L03AA02;Filgrastim;30 mu-0.5 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 466 Заглавие на обособената позиция: НО5ВX01;CINACALCET;30  
mg

1) Кратко описание
НО5ВX01;CINACALCET;30 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 467 Заглавие на обособената позиция:  
НО5ВX02;PARICALCITOL;1mcg.

1) Кратко описание
НО5ВX02;PARICALCITOL;1mcg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 468 Заглавие на обособената позиция:  
BO3XA01;ERYTHROPOETIN;pre fill syr.-мярка 1000 E

1) Кратко описание
BO3XA01;ERYTHROPOETIN;pre fill syr.-мярка 1000 E

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 469 Заглавие на обособената позиция: BO3XA02;DARBEPOETIN    
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ALFA;mcg.

1) Кратко описание
BO3XA02;DARBEPOETIN   ALFA;mcg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 470 Заглавие на обособената позиция: BO3XA03;METHOXY  
POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA;mcg.

1) Кратко описание
BO3XA03; METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA;mcg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 471 Заглавие на обособената позиция: A11CC  
04;CALCITRIOL;0.25 mg

1) Кратко описание
A11CC 04;CALCITRIOL;0.25 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 472 Заглавие на обособената позиция: VO3 AE  
2;SEVELAMER;800mg

1) Кратко описание
VO3 AE 2;SEVELAMER;800mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 473 Заглавие на обособената позиция:  
H05BA01;CALCITONIN/salmon syntetic;sol.for.inj

1) Кратко описание
H05BA01;CALCITONIN/salmon syntetic;sol.for.inj

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 474 Заглавие на обособената позиция:  
H05BA01;CALCITONIN/salmon synthetic/;spray nasal

1) Кратко описание
H05BA01;CALCITONIN/salmon synthetic/;spray nasal

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 352



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 475 Заглавие на обособената позиция: B03AC02;SACCHARED  
IRON  OXID;100mg 1ml

1) Кратко описание
B03AC02;SACCHARED IRON  OXID;100mg1ml;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 476 Заглавие на обособената позиция:  
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J01CE01;Benzilpenicilin;1000000IU

1) Кратко описание
J01CE01;Benzilpenicilin;1000000IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 477 Заглавие на обособената позиция: Ваксина за Хепатит В

1) Кратко описание
Ваксина за Хепатит В

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 478 Заглавие на обособената позиция: Катетри

1) Кратко описание
Катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 479 Заглавие на обособената позиция: Централен венозен катетър  
субклавия

1) Кратко описание
Централен венозен катетър субклавия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 480 Заглавие на обособената позиция: Сет за югуларен  
двулуменнен централен венозен катетър

1) Кратко описание
Сет за югуларен двулуменнен централен венозен катетър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 481 Заглавие на обособената позиция: Уретерални дренажни  
катетри, стилен полиестер

1) Кратко описание
Уретерални дренажни катетри, стилен полиестер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 482 Заглавие на обособената позиция: Бримки на Цайс

1) Кратко описание
Бримки на Цайс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 483 Заглавие на обособената позиция: Затворена система за  
трахиален аспиратор
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1) Кратко описание
Затворена система за трахиален аспиратор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 484 Заглавие на обособената позиция: Катетри за постоянен съдов  
достъп – двулуменни с дължина 190 мм от върха до маншона

1) Кратко описание
Катетри за постоянен съдов достъп – двулуменни с дължина 190 мм 
от върха до маншона

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 485 Заглавие на обособената позиция: Катетри за временен съдов  
достъп

1) Кратко описание
Катетри за временен съдов достъп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 360



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 486 Заглавие на обособената позиция: Системи

1) Кратко описание
Системи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 487 Заглавие на обособената позиция: Сонди

1) Кратко описание
Сонди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 488 Заглавие на обособената позиция: Абдоминален дренаж

1) Кратко описание
Абдоминален дренаж

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 489 Заглавие на обособената позиция: Торакален дренаж

1) Кратко описание
Торакален дренаж

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 490 Заглавие на обособената позиция: Т-образен /Кер/

1) Кратко описание
Т-образен /Кер/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 491 Заглавие на обособената позиция: Гофриран 23 / 12

1) Кратко описание
Гофриран 23 / 12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 364



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 492 Заглавие на обособената позиция: Сетове за супрапубичен  
дренаж - цистофикс

1) Кратко описание
Сетове за супрапубичен дренаж - цистофикс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 493 Заглавие на обособената позиция: Ректални катетри  
атравматични

1) Кратко описание
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Ректални катетри атравматични

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 494 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици

1) Кратко описание
Ръкавици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 495 Заглавие на обособената позиция: Спринцовки и игли  за  
еднократна употреба

1) Кратко описание
Спринцовки и игли  за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 496 Заглавие на обособената позиция: ЕКГ материали

1) Кратко описание
ЕКГ материали

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 497 Заглавие на обособената позиция: Игла за спинална анестезия

1) Кратко описание
Игла за спинална анестезия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 498 Заглавие на обособената позиция: Интубационни  тръби

1) Кратко описание
Интубационни  тръби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 499 Заглавие на обособената позиция: Трахеостомни канюли с  
балон

1) Кратко описание
Трахеостомни канюли с балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 500 Заглавие на обособената позиция: Сет за крикотомия с балон  
за възрастни- вътрешен диаметър 4.00 мм

1) Кратко описание
Сет за крикотомия с балон за възрастни- вътрешен диаметър 4.00 
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мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 501 Заглавие на обособената позиция: Сет за перкутанна  
трахеостомия

1) Кратко описание
Сет за перкутанна трахеостомия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 502 Заглавие на обособената позиция: Маски анестезиологични

1) Кратко описание
Маски анестезиологични

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 503 Заглавие на обособената позиция: Перификс -сет за  
епидурална анестезия

1) Кратко описание
Перификс -сет за епидурална анестезия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 504 Заглавие на обособената позиция: Стимуплекс-игла  за  
плексус анестезия,30градуса

1) Кратко описание
Стимуплекс-игла  за плексус анестезия, 30градуса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 373



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 505 Заглавие на обособената позиция: Канюла за спинална  
анестезия с атравматичен връх

1) Кратко описание
Канюла за спинална анестезия с атравматичен връх

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 506 Заглавие на обособената позиция: Затворена  система за  
вземане на кръв

1) Кратко описание
Затворена  система за вземане на кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 507 Заглавие на обособената позиция: Превързочни материали
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1) Кратко описание
Превързочни материали

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 508 Заглавие на обособената позиция: Адхезивна самозелепваща  
стерилни превръзка от нетъкан текстил със абсорбационна подложка

1) Кратко описание
Адхезивна самозелепваща стерилни превръзка от нетъкан текстил 
със абсорбационна подложка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 509 Заглавие на обособената позиция: Хипоалергична  
лента,самозалепваща от нетъкан текстил с размери 5 см/10 м.

1) Кратко описание
Хипоалергична лента,самозалепваща от нетъкан текстил с размери 5 
см/10 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 510 Заглавие на обособената позиция: Фолио за операционно поле
-стерилно

1) Кратко описание
Фолио за операционно поле-стерилно

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 511 Заглавие на обособената позиция: Бутилка  
аспирационна /дренажна система "редон" в комплект с гофриран мях

1) Кратко описание
Бутилка аспирационна /дренажна система "редон" в комплект с 
гофриран мях

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 512 Заглавие на обособената позиция: Сфигмоманометър/Апарат  
за кръвно налягане/отчитането да не е електронно

1) Кратко описание
Сфигмоманометър/Апарат за кръвно налягане/отчитането да не е 
електронно

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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
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завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 513 Заглавие на обособената позиция: Хирургично острие за  
скалпел /лезвие/ от високо качествена стомана

1) Кратко описание
Хирургично острие за скалпел /лезвие/ от високо качествена 
стомана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 514 Заглавие на обособената позиция: Лансети за убождане

1) Кратко описание
Лансети за убождане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 515 Заглавие на обособената позиция: Торбички за анус претер-
отворени и затворени

1) Кратко описание
Торбички за анус претер-отворени и затворени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 516 Заглавие на обособената позиция: Стерилна хемостатична  
гъба - 80х40/50х10мм

1) Кратко описание
Стерилна хемостатична гъба - 80х40/50х10мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 517 Заглавие на обособената позиция: Еднократни маски, шапки и  
калцуни

1) Кратко описание
Еднократни маски, шапки и калцуни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 518 Заглавие на обособената позиция: Мундщуци SP-2  
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полиетиленови опаковки

1) Кратко описание
Мундщуци SP-2 полиетиленови опаковки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 519 Заглавие на обособената позиция: Хартиени мундщуци за  
апарат Спиролаб III

1) Кратко описание
Хартиени мундщуци за апарат Спиролаб III

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 520 Заглавие на обособената позиция: Уринаторна торба 2000 мл.,  
шлаух 1,5 м. - стерилна

1) Кратко описание
Уринаторна торба 2000 мл., шлаух 1,5 м. - стерилна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 521 Заглавие на обособената позиция: Педиатричен колектор за  
урина

1) Кратко описание
Педиатричен колектор за урина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 522 Заглавие на обособената позиция: Иригатори

1) Кратко описание
Иригатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 523 Заглавие на обособената позиция: Подлоги и уринатори

1) Кратко описание
Подлоги и уринатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 524 Заглавие на обособената позиция: Плочки за кръвопреливане

1) Кратко описание
Плочки за кръвопреливане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 525 Заглавие на обособената позиция: Есмарх-лента /турникет/

1) Кратко описание
Есмарх-лента /турникет/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 526 Заглавие на обособената позиция: Престилки

1) Кратко описание
Престилки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 527 Заглавие на обособената позиция: Каиши за агресивни болни

1) Кратко описание
Каиши за агресивни болни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 528 Заглавие на обособената позиция: Шийна яка, изработена от  
твърда материя с подбрадник с възможност да се контролира височината- размери S ,M, L  
и XL;

1) Кратко описание
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Шийна яка, изработена от твърда материя с подбрадник с 
възможност да се контролира височината- размери S ,M, L и XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 529 Заглавие на обособената позиция: Двубутонна ръкохватка за  
ел.хирургия за еднократна употреба /накрайник за коагулация/

1) Кратко описание
Двубутонна ръкохватка за ел.хирургия за еднократна 
употреба /накрайник за коагулация/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 530 Заглавие на обособената позиция: Накрайник за  
електрокоагулация - дълъг

1) Кратко описание
Накрайник за електрокоагулация - дълъг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 392



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 531 Заглавие на обособената позиция: Електрод неутрален за  
коагулация-многократен

1) Кратко описание
Електрод неутрален за коагулация-многократен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 532 Заглавие на обособената позиция: Гривна

1) Кратко описание
Гривна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 533 Заглавие на обособената позиция: Стъклени шишета за  
хранене на бебета

1) Кратко описание
Стъклени шишета за хранене на бебета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 534 Заглавие на обособената позиция: Термометри максимални

1) Кратко описание
Термометри максимални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 535 Заглавие на обособената позиция: Бандажен есмарх от латекс

1) Кратко описание
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Бандажен есмарх от латекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 536 Заглавие на обособената позиция: Стетоскоп (слушалки)

1) Кратко описание
Стетоскоп (слушалки)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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)

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 396



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 537 Заглавие на обособената позиция: Паста ЕЕГ; ЕМГ-
суперпроводяща

1) Кратко описание
Паста ЕЕГ; ЕМГ-суперпроводяща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 538 Заглавие на обособената позиция: Компрес топло- студен  
21х38

1) Кратко описание
Компрес топло- студен 21х38

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 539 Заглавие на обособената позиция: Шлаух-латексов Ø 6 x 12  
mm

1) Кратко описание
Шлаух-латексов Ø 6 x 12 mm

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 540 Заглавие на обособената позиция: Шлаух силиконов Ø 6

1) Кратко описание
Шлаух силиконов Ø 6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 541 Заглавие на обособената позиция: Kонтейнери

1) Кратко описание
Kонтейнери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 542 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 543 Заглавие на обособената позиция: Серклажна тел от  
неръждаема сплав

1) Кратко описание
Серклажна тел от неръждаема сплав

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 544 Заглавие на обособената позиция: Спираловидна бургия

1) Кратко описание
Спираловидна бургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 545 Заглавие на обособената позиция: Киршнерови игли от  
неръждаема стомана, двустранно заострени

1) Кратко описание
Киршнерови игли от неръждаема стомана, двустранно заострени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 546 Заглавие на обособената позиция: Стерилен еднократен сет за  
тазобедрена става

1) Кратко описание
Стерилен еднократен сет за тазобедрена става

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 547 Заглавие на обособената позиция: Стерилен еднократен  
универсален хирургичен сет

1) Кратко описание
Стерилен еднократен универсален хирургичен сет

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
700   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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 548 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за  
офталмология

1) Кратко описание
Консумативи за офталмология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 549 Заглавие на обособената позиция: Конци хирургични  
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полиамидни

1) Кратко описание
Конци хирургични полиамидни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 550 Заглавие на обособената позиция: Конци хирургични   
атравматични  резорбируеми с режеща игла  

1) Кратко описание
Конци хирургични  атравматични  резорбируеми с режеща игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 551 Заглавие на обособената позиция: Конци хирургични   
атравматични  резорбируеми с обла игла

1) Кратко описание
Конци хирургични  атравматични  резорбируеми с обла игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 552 Заглавие на обособената позиция: Конци хирургични   
атравматични нерезорбируеми с режеща игла

1) Кратко описание
Конци хирургични  атравматични нерезорбируеми с режеща игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 553 Заглавие на обособената позиция: Конци хирургични   
атравматични  резорбируеми без игла

1) Кратко описание
Конци хирургични  атравматични  резорбируеми без игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 554 Заглавие на обособената позиция: Хирургични игли

1) Кратко описание
Хирургични игли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 555 Заглавие на обособената позиция: Игли за перикардна  
пункция/различни размери/

1) Кратко описание
Игли за перикардна пункция/различни размери/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 556 Заглавие на обособената позиция: Игли за плеврална  
пункция/различни размери/

1) Кратко описание
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Игли за плеврална пункция/различни размери/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 557 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за УНГ

1) Кратко описание
Консумативи за УНГ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 558 Заглавие на обособената позиция: Диализатори

1) Кратко описание
Диализатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 559 Заглавие на обособената позиция: Кръвни линии /комплект/

1) Кратко описание
Кръвни линии /комплект/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 560 Заглавие на обособената позиция: Фистулни игли /комплект/-
16G /25 мм/

1) Кратко описание
Фистулни игли /комплект/-16G /25 мм/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 561 Заглавие на обособената позиция: Дезинфектант за студена  
химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина

1) Кратко описание
Дезинфектант за студена химическа дезинфекция на основата на 
пероцетна киселина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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
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завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 562 Заглавие на обособената позиция: Дезинфектант за химическа  
дезинфекция на основата на натриев хипохлорид- Sporotal 100

1) Кратко описание
Дезинфектант за химическа дезинфекция на основата на натриев 
хипохлорид- Sporotal 100

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 415



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 563 Заглавие на обособената позиция: Апирогенни филтри  Diasafe  
plus

1) Кратко описание
Апирогенни филтри  Diasafe plus

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 564 Заглавие на обособената позиция: Ренгенови консумативи

1) Кратко описание
Ренгенови консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 565 Заглавие на обособената позиция: Мамографски филми-18/24

1) Кратко описание
Мамографски филми-18/24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 566 Заглавие на обособената позиция: Филми за Drystar

1) Кратко описание
Филми за Drystar

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 567 Заглавие на обособената позиция: Престилки

1) Кратко описание
Престилки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 568 Заглавие на обособената позиция: Чаршаф еднократен, ролка,  
непромукаем - 60см/ 50м.

1) Кратко описание
Чаршаф еднократен, ролка, непромукаем - 60см/ 50м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 569 Заглавие на обособената позиция: Консуматив за монитор тип
-F-FM Light/Datex Ohmeda/  

1) Кратко описание
Консуматив за монитор тип-F-FM Light/Datex Ohmeda/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 570 Заглавие на обособената позиция: Консуматив за монитор с  
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LSD дисплей S/5/Datex Ohmeda/ тип D-LCC15

1) Кратко описание
Консуматив за монитор с LSD дисплей S/5/Datex Ohmeda/ тип D-
LCC15

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 571 Заглавие на обособената позиция: Консуматив за монитори  
MEC1200 и МЕС2000

1) Кратко описание
Консуматив за монитори MEC1200 и МЕС2000

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 572 Заглавие на обособената позиция: Консуматив за  
анестезиологични апарати модел Прима, модел SULLA 808V и модел Хирана

1) Кратко описание
Консуматив за анестезиологични апарати модел Прима, модел SULLA 
808V и модел Хирана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 573 Заглавие на обособената позиция: Консуматив за респиратор  
Хамилтън, респиратор Рафаел, респиратор Ерика, респиратор Бърд и респиратор Евита 4

1) Кратко описание
Консуматив за респиратор Хамилтън, респиратор Рафаел, респиратор 
Ерика, респиратор Бърд и респиратор Евита 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 574 Заглавие на обособената позиция: Крушки за ларингоскопи

1) Кратко описание
Крушки за ларингоскопи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 575 Заглавие на обособената позиция: Амбу

1) Кратко описание
Амбу

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 424



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 576 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за дихателен  
апарат Millenium

1) Кратко описание
Консумативи за дихателен апарат Millenium

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 577 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за дихателен  
апарат Infant Flow/СРАР/

1) Кратко описание
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Консумативи за дихателен апарат Infant Flow/СРАР/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 578 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за монитор  
Трио

1) Кратко описание
Консумативи за монитор Трио

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 579 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за монитор  
Филипс, модел Inteelli Vui MP5

1) Кратко описание
Консумативи за монитор Филипс, модел Inteelli Vui MP5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 580 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за кувьоз  
Медипрема

1) Кратко описание
Консумативи за кувьоз Медипрема

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 581 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за кувьоз  
Дрегер 8000С

1) Кратко описание
Консумативи за кувьоз Дрегер 8000С

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 582 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за кувьоз  
Дрегер C2000

1) Кратко описание
Консумативи за кувьоз Дрегер C2000

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 583 Заглавие на обособената позиция: Очила за новородени -  
еднократни за  фототерапия

1) Кратко описание
Очила за новородени - еднократни за  фототерапия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 584 Заглавие на обособената позиция: Пациентен кабел за холтер  
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6 отвеждания за Shiller MT-101

1) Кратко описание
Пациентен кабел за холтер 6 отвеждания за Shiller MT-101

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 585 Заглавие на обособената позиция: Пациентен кабел за Вело-
Schller AT-10

1) Кратко описание
Пациентен кабел за Вело-Schller AT-10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 586 Заглавие на обособената позиция: Пациентен кабел за холтер  
3 канален за Argusys FD

1) Кратко описание
Пациентен кабел за холтер 3 канален за Argusys FD

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 587 Заглавие на обособената позиция: Пациентен кабел за  
монитор Multi-Zink Leadwire set 5

1) Кратко описание
Пациентен кабел за монитор Multi-Zink Leadwire set 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 588 Заглавие на обособената позиция: Електроди за електрофореза

1) Кратко описание
Електроди за електрофореза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 589 Заглавие на обособената позиция: Електроди за  
диадинамофореза, гумени

1) Кратко описание
Електроди за диадинамофореза, гумени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 590 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за апарат  
Uniphy-Guidance C

1) Кратко описание
Консумативи за апарат Uniphy-Guidance C

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 591 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за апарат BTL
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-560

1) Кратко описание
Консумативи за апарат BTL-560

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 592 Заглавие на обособената позиция: Пинсети

1) Кратко описание
Пинсети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 593 Заглавие на обособената позиция: Иглодържател 20 см

1) Кратко описание
Иглодържател 20 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 594 Заглавие на обособената позиция: Гинекологични ножици

1) Кратко описание
Гинекологични ножици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 595 Заглавие на обособената позиция: Кръвоспиращи щипки

1) Кратко описание
Кръвоспиращи щипки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 596 Заглавие на обособената позиция: Универсални клампи

1) Кратко описание
Универсални клампи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 597 Заглавие на обособената позиция: Спекулум вагинален  
"Cusco"

1) Кратко описание
Спекулум вагинален "Cusco"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 598 Заглавие на обособената позиция: Хирургически ножици

1) Кратко описание
Хирургически ножици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 440
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 599 Заглавие на обособената позиция: Костодържач /клампа/

1) Кратко описание
Костодържач /клампа/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 600 Заглавие на обособената позиция: Телорезач за 2.4 мм игла

1) Кратко описание
Телорезач за 2.4 мм игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 601 Заглавие на обособената позиция: Клампа на Фьодар

1) Кратко описание
Клампа на Фьодар

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 442
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 602 Заглавие на обособената позиция: Метчик

1) Кратко описание
Метчик

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 603 Заглавие на обособената позиция: Абсолютен алкохол - 99 º

1) Кратко описание
Абсолютен алкохол - 99 º

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 604 Заглавие на обособената позиция: Ксилол

1) Кратко описание
Ксилол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 444
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 605 Заглавие на обособената позиция: Формалин - стабилизиран

1) Кратко описание
Формалин - стабилизира

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 606 Заглавие на обособената позиция: Парафин за хистология

1) Кратко описание
Парафин за хистология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 607 Заглавие на обособената позиция: Еукит

1) Кратко описание
Еукит

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 446
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 608 Заглавие на обособената позиция: Разтвор по Майер -  
Хемалаун

1) Кратко описание
Разтвор по Майер - Хемалаун

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 609 Заглавие на обособената позиция: Еозин

1) Кратко описание
Еозин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 610 Заглавие на обособената позиция: Стъкла

1) Кратко описание
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Стъкла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 611 Заглавие на обособената позиция: Микротомни ножове за  
апарат Лайка-висок профил

1) Кратко описание
Микротомни ножове за апарат Лайка-висок профил

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 612 Заглавие на обособената позиция: Парафин  - твърд

1) Кратко описание
Парафин  - твърд

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 613 Заглавие на обособената позиция: Калиев йодид - сухо в-во

1) Кратко описание
Калиев йодид - сухо в-во

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 614 Заглавие на обособената позиция: Калциев двухлорид - сухо в-
во

1) Кратко описание
Калциев двухлорид - сухо в-во

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 451



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 615 Заглавие на обособената позиция: Прокаин - сухо в-во

1) Кратко описание
Прокаин - сухо в-во

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 616 Заглавие на обособената позиция: Кръвен агар  база - суха   
субстанция-банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Кръвен агар  база - суха  субстанция-банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 617 Заглавие на обособената позиция: Мак Конки -суха  
субстанция-банка до 500 гр.

1) Кратко описание
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Мак Конки -суха субстанция-банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 618 Заглавие на обособената позиция: Мак Конки -  готова среда -
банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Мак Конки -  готова среда -банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 619 Заглавие на обособената позиция: Левин - суха субстанция -
банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Левин - суха субстанция -банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 620 Заглавие на обособената позиция: Клиглер - суха субстанция -
банка до 500 гр

1) Кратко описание
Клиглер - суха субстанция -банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 621 Заглавие на обособената позиция: Клиглер - готова среда-
банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Клиглер - готова среда-банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 622 Заглавие на обособената позиция: Мюлер – Хинтон агар - суха  
дехидратирана гранулирана субстанция -банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Мюлер – Хинтон агар - суха дехидратирана гранулирана субстанция 
-банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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
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завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 623 Заглавие на обособената позиция: Дезоксихолат  - цитрат   
лактоза агар - суха  субстанция-банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Дезоксихолат  - цитрат  лактоза агар - суха  субстанция-банка до 
500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 624 Заглавие на обособената позиция: Селенитов бульон - суха  
дехидратирана гранулирана субстанция-банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Селенитов бульон - суха дехидратирана гранулирана субстанция-
банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 625 Заглавие на обособената позиция: Соево – казеинов бульон -  
суха  субстанция-банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Соево – казеинов бульон - суха  субстанция-банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 626 Заглавие на обособената позиция: Тиогликолатна среда - суха  
субстанция  -банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Тиогликолатна среда - суха субстанция  -банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 627 Заглавие на обособената позиция: Обикновен   бульон - суха  
субстанция -банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Обикновен   бульон - суха субстанция -банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 628 Заглавие на обособената позиция: Сабуро  агар   с декстроза -  
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суха  субстанция  -банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Сабуро  агар   с декстроза - суха  субстанция  -банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 629 Заглавие на обособената позиция: Триптон-глюкозов бульон -  
суха  субстанция-банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Триптон-глюкозов бульон - суха  субстанция-банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 462



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 630 Заглавие на обособената позиция: Симонс цитрат агар - суха  
субстанция  -банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Симонс цитрат агар - суха субстанция  -банка до 500 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 631 Заглавие на обособената позиция: Среда за подвижност  и   
индол - суха субстанция  -банка до 500 гр.

1) Кратко описание
Среда за подвижност  и  индол - суха субстанция  -банка до 500 
гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 632 Заглавие на обособената позиция: Борде-Жангу база, банка до  
400 мл

1) Кратко описание
Борде-Жангу база, банка до 400 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 633 Заглавие на обособената позиция: Шедлер агар  база  банка до  
500 мл

1) Кратко описание
Шедлер агар  база  банка до 500 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 634 Заглавие на обособената позиция: Среда на Селерс банка до   
450 мл

1) Кратко описание
Среда на Селерс банка до  450 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 635 Заглавие на обособената позиция: Симонс цитрат агар    
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епруветки

1) Кратко описание
Симонс цитрат агар   епруветки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 636 Заглавие на обособената позиция: Полусолиден агар  0.5%  ,  
eпруветки

1) Кратко описание
Полусолиден агар  0.5%  , eпруветки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 637 Заглавие на обособената позиция: Среда /ским милк/ за  
съхранение на щамове до 5 години на стайна температура, разлят в епруветки 3 мл  

1) Кратко описание
Среда /ским милк/ за съхранение на щамове до 5 години на стайна 
температура, разлят в епруветки 3 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 638 Заглавие на обособената позиция: Жлъчно-ескулинов агар, в  
епруветки, за идентификация на ентерококи

1) Кратко описание
Жлъчно-ескулинов агар, в епруветки, за идентификация на 
ентерококи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 639 Заглавие на обособената позиция: Агар за гонококи,  
менингококи

1) Кратко описание
Агар за гонококи, менингококи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 640 Заглавие на обособената позиция: Обикновен бульон - готова  
среда, опаковка до 500 мл

1) Кратко описание
Обикновен бульон - готова среда, опаковка до 500 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 641 Заглавие на обособената позиция: Обикновен   агар с 6.5%   
NaCl  банка до 450 мл

1) Кратко описание
Обикновен   агар с 6.5%  NaCl  банка до 450 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 642 Заглавие на обособената позиция: Сабуро  агар с декстроза -   
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банки до 500 мл.

1) Кратко описание
Сабуро  агар с декстроза -  банки до 500 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 643 Заглавие на обособената позиция: Шедлер бульон – база, 
банка до 500 мл.

1) Кратко описание
Шедлер бульон – база, банка до 500 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 644 Заглавие на обособената позиция: Васерблау-фенолрот  
агар,банки дo 500 мл.

1) Кратко описание
Васерблау-фенолрот агар,банки дo 500 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 645 Заглавие на обособената позиция: Anaerob Pack , опаковка до  
10 бр

1) Кратко описание
Anaerob Pack , опаковка до 10 бр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 646 Заглавие на обособената позиция: Carbon Dioxid Pack   
опаковка до 20 бр.

1) Кратко описание
Carbon Dioxid Pack  опаковка до 20 бр

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 647 Заглавие на обособената позиция: Течни хранителни среди

1) Кратко описание
Течни хранителни среди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 648 Заглавие на обособената позиция: Хромагар Кандида

1) Кратко описание
Хромагар Кандида

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 649 Заглавие на обособената позиция: Кръвен агар по Цайслер

1) Кратко описание
Кръвен агар по Цайслер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 650 Заглавие на обособената позиция: Кръвен агар

1) Кратко описание
Кръвен агар

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 651 Заглавие на обособената позиция: Мюлер – Хинтон с 5% кръв

1) Кратко описание
Мюлер – Хинтон с 5% кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 652 Заглавие на обособената позиция: Шоколадов агар с  
Изовиталекс   за изолиране на патог. Нейсерии и Хемофилус

1) Кратко описание
Шоколадов агар с Изовиталекс за изолиране на патог. Нейсерии и 
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Хемофилус

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 653 Заглавие на обособената позиция: L- аргинин  - амп  х 1.5 мл

1) Кратко описание
L- аргинин  - амп  х 1.5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 654 Заглавие на обособената позиция: L- лизин - амп х 1.5 мл

1) Кратко описание
L- лизин  - амп х 1.5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 655 Заглавие на обособената позиция: L- орнитин  -амп х 1.5 мл

1) Кратко описание
L- орнитин  -амп х 1.5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 656 Заглавие на обособената позиция: Арабиноза  - амп   х 1.5 мл

1) Кратко описание
Арабиноза  - амп х 1.5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 657 Заглавие на обособената позиция: Среди за хемокултури

1) Кратко описание
Среди за хемокултури

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 658 Заглавие на обособената позиция: Овнешка кръв  
дефибринирана, стъкло х100 мл.

1) Кратко описание
Овнешка кръв дефибринирана, стъкло х100 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 659 Заглавие на обособената позиция: Нормална заешка плазма  
( готова форма 3 мл.) в  стъкло

1) Кратко описание
Нормална заешка плазма ( готова форма 3 мл.) в  стъкло
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 660 Заглавие на обособената позиция: PYR тест, за откриване на  
хидролиза на L-пиролидонил-нафтиламид - PYR

1) Кратко описание
PYR тест, за откриване на хидролиза на L-пиролидонил-нафтиламид 
- PYR

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 661 Заглавие на обособената позиция: Тест за аминопептидаза

1) Кратко описание
Тест за аминопептидаза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 662 Заглавие на обособената позиция: Тест Индофенол оксидаза за  
отчитане продукцията на цитохром оксидаза от микроорганизми, сухи лентички

1) Кратко описание
Тест Индофенол оксидаза за отчитане продукцията на цитохром 
оксидаза от микроорганизми, сухи лентички

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 663 Заглавие на обособената позиция: SG1 комбиниран серум за  
фазова инверсия по метода на Svengard, включва a+b+c+z10, опаковка 3 мл, готов за ин-
витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло  

1) Кратко описание
SG1 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, 
включва a+b+c+z10, опаковка 3 мл, готов за ин-витро употреба за 
реакция аглутинация на предметно стъкло
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 664 Заглавие на обособената позиция: SG2 комбиниран серум за  
фазова инверсия по метода на Svengard, включва d+i+eh, опаковка 3 мл, готов за ин-витро  
употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

1) Кратко описание
SG2 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, 
включва d+i+eh, опаковка 3 мл, готов за ин-витро употреба за 
реакция аглутинация на предметно стъкло

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 665 Заглавие на обособената позиция: Цефиназа диск

1) Кратко описание
Цефиназа диск

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 666 Заглавие на обособената позиция: Дискове, напоени със 100  
мкг ONPG субстанция

1) Кратко описание
Дискове, напоени със 100 мкг ONPG субстанция

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 667 Заглавие на обособената позиция: Дискове напоени с оптохин  
опаковка

1) Кратко описание
Дискове напоени с оптохин опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 668 Заглавие на обособената позиция: Тест Каталаза. Тест за  
детекция продукцията на каталаза от микроорганизми, цветен, сгъстен разтвор, флакон до  
30 мл.

1) Кратко описание
Тест Каталаза. Тест за детекция продукцията на каталаза от 
микроорганизми, цветен, сгъстен разтвор, флакон до 30 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 669 Заглавие на обособената позиция: Метилен  блау  по Льофлер   
банка до 500 мл

1) Кратко описание
Метилен  блау  по Льофлер  банка до 500 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 670 Заглавие на обособената позиция: Набор за оцветяване по  
Грам флакони до 100 мл.

1) Кратко описание
Набор за оцветяване по Грам флакони до 100 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 671 Заглавие на обособената позиция: Реактив на Ковач   стъкло  
до 100 мл

1) Кратко описание
Реактив на Ковач   стъкло до 100 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 672 Заглавие на обособената позиция: Метил рот  1%, стъкла  
до100 мл.

1) Кратко описание
Метил рот  1%, стъкла до100 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 673 Заглавие на обособената позиция: Алфа нафтол

1) Кратко описание
Алфа нафтол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 674 Заглавие на обособената позиция: Na дезоксихолат

1) Кратко описание
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Na дезоксихолат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 675 Заглавие на обособената позиция: Калиева основа

1) Кратко описание
Калиева основа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 676 Заглавие на обособената позиция: Натриева основа

1) Кратко описание
Натриева основа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 677 Заглавие на обособената позиция: Желязо(III) хлорид разтвор
(10% Fe)

1) Кратко описание
Желязо(III) хлорид разтвор(10% Fe)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 678 Заглавие на обособената позиция: Имерсионно масло за  
микроскопиране с индекс на пречупване(n 20 D)1,5150-1,5118, банка до 100 мл.

1) Кратко описание
Имерсионно масло за микроскопиране с индекс на пречупване(n 20 
D)1,5150-1,5118, банка до 100 мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 679 Заглавие на обособената позиция: Парафин течен

1) Кратко описание
Парафин течен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 680 Заглавие на обособената позиция: Аглутиниращи серуми   за  
типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно  
стъкло, флакон по 1 мл.

1) Кратко описание
Аглутиниращи серуми   за типизиране Шигели готов за ин-витро 
употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон по 1 
мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 681 Заглавие на обособената позиция: Серуми за типизиране Е.  
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Coli готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл

1) Кратко описание
Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за 
реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 682 Заглавие на обособената позиция: Серуми за типизиране на  
салмонелни, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно  
стъкло,флакон 1 мл

1) Кратко описание
Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба 
за реакция аглутинация на предметно стъкло,флакон 1 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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________   Валута:
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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 683 Заглавие на обособената позиция: Антибиотични дискове ,  
отговарящи на изискванията на CLSI  

1) Кратко описание
Антибиотични дискове , отговарящи на изискванията на CLSI

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 684 Заглавие на обособената позиция: Латекс-аглутинационен тест  
за стрептококи

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационен тест за стрептококи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 685 Заглавие на обособената позиция: Латекс аглутинационен тест  
за пневмококи

1) Кратко описание
Латекс аглутинационен тест за пневмококи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 686 Заглавие на обособената позиция: Латекс-аглутинационен  
Антистрептолизин /AST/

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационен Антистрептолизин /AST/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 687 Заглавие на обособената позиция: Латекс-аглутинационен  
Ревматоиден фактор

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационен Ревматоиден фактор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 688 Заглавие на обособената позиция: Латекс-аглутинационен  
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тестове за причинители на менингити

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационен тестове за причинители на менингити

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 689 Заглавие на обособената позиция: Латекс-аглутинационен  
Инфекциозна мононуклеоза

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационен Инфекциозна мононуклеоза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 690 Заглавие на обособената позиция: TPHA

1) Кратко описание
TPHA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 691 Заглавие на обособената позиция: Бърз диагностичен тест  
Рота-Аденовируси

1) Кратко описание
Бърз диагностичен тест Рота-Аденовируси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 692 Заглавие на обособената позиция: Бърз диагностичен тест  
Рота стрип

1) Кратко описание
Бърз диагностичен тест Рота стрип

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 693 Заглавие на обособената позиция: Хламидия  
имунохроматографски тест

1) Кратко описание
Хламидия имунохроматографски тест

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 694 Заглавие на обособената позиция: Anti-HAV-IgM   по метода  
ELISA,  чупещи се стрипове 1х 8 ямки . Отчитането да се извършва при дължина на  
вълната 450/630нм

1) Кратко описание
Anti-HAV-IgM   по метода ELISA,  чупещи се стрипове 1х 8 ямки . 
Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 695 Заглавие на обособената позиция: Anti HCV по метода ELISA,   
чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната  
450/630нм

1) Кратко описание
Anti HCV по метода ELISA,  чупещи се стрипове 1х 8 ямки. 
Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 696 Заглавие на обособената позиция: HbsAg  по метода ELISA,   
чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната  
450/630нм

1) Кратко описание
HbsAg  по метода ELISA,  чупещи се стрипове 1х 8 ямки. 
Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 697 Заглавие на обособената позиция: Anti-HBc- тест за  
качествена детекция на антитела срещу хепатитен В вирус по метода ELISA , чупещи се  
стрипове 1 х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм

1) Кратко описание
Anti-HBc- тест за качествена детекция на антитела срещу 
хепатитен В вирус по метода ELISA , чупещи се стрипове 1 х 8 
ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 
нм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 698 Заглавие на обособената позиция: Anti-HBc-IgM - тест за  
качествена детекция на антитела IgM хепатитен В вирус по метода ELISA , чупещи се  
стрипове 1 х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм

1) Кратко описание
Anti-HBc-IgM - тест за качествена детекция на антитела IgM 
хепатитен В вирус по метода ELISA , чупещи се стрипове 1 х 8 
ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 
нм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 699 Заглавие на обособената позиция: HbеAg  по метода ELISA,   
чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната  
450/630нм

1) Кратко описание
HbеAg  по метода ELISA,  чупещи се стрипове 1х 8 ямки. 
Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 700 Заглавие на обособената позиция: Anti HIV (Type ½  Subtype  
0) , чупещи се стрипове 1х 8 ямки .Отчитането да се извършва при дължина на вълната  
450/630 нм
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1) Кратко описание
Anti HIV (Type ½  Subtype 0) , чупещи се стрипове 1х 8 
ямки .Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 
нм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 701 Заглавие на обособената позиция: Anti-EBV-CA ELISA (IgM) -  
тест за диагностика на капсидни анти-Ебщайн-Бар антитела от клас M, чупещи се  
стрипове 1х 8 ямки.

1) Кратко описание
Anti-EBV-CA ELISA (IgM) - тест за диагностика на капсидни анти-
Ебщайн-Бар антитела от клас M, чупещи се стрипове 1х 8 
ямки.Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 
нм. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна 
температура Изпълнение в рамките на до 2 часа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 702 Заглавие на обособената позиция: ELISA тест за доказване  на  
рубеолни IgМ антитела в серум: чупещи се стрипове 1х 8 ямки.

1) Кратко описание
ELISA тест за доказване  на рубеолни IgМ антитела в серум: 
чупещи се стрипове 1х 8 ямки.Отчитането да се извършва при 
дължина на вълната 450/630 нм; Отделните етапи на реакцията да 
се извършват на стайна температура. Изпълнение в рамките на до 2 
часа.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 703 Заглавие на обособената позиция: ELISA тест за доказване на  
морбилни IgМ антитела в серум:  чупещи се стрипове стрипове 1х8 ямки  

1) Кратко описание
ELISA тест за доказване на морбилни IgМ антитела в серум:  
чупещи се стрипове стрипове 1х8 ямки ,отчитането да се извършва 
при дължина на вълната 450/630 нм;Отделните етапи на реакцията 
да се извършват на стайна температура. Изпълнение в рамките на 
до 2 часа.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 704 Заглавие на обособената позиция: ELISA тест за доказване на  
паротитни IgМ антитела в серум: чупещи се стрипове  

1) Кратко описание
ELISA тест за доказване на паротитни IgМ антитела в серум: 
чупещи се стрипове .Отчитането се извършва при дължина на 
вълната 450/630 нм. Отделните етапи на реакцията да се извършват 
на стайна температура ,изпълнение в рамките на до 2 часа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 705 Заглавие на обособената позиция: ELISA за chl.trahomatis IgM,  
чупещи се стрипове 1х 8 ямки

1) Кратко описание
ELISA за chl.trahomatis IgM, чупещи се стрипове 1х 8 
ямки.Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.   
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Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна 
температура. Изпълнение в рамките на до 2 часа.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 706 Заглавие на обособената позиция: ELISA за Chlamydia  
IgM/IgG общ: ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки

1) Кратко описание
ELISA за Chlamydia IgM/IgG общ: ELISA тест набор, чупещи се 
стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина 
на вълната 450нм.  . Отделните етапи на реакцията да се 
извършват на стайна температура.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 707 Заглавие на обособената позиция: ELISA за Mycoplasma  
pneumoniae IgA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки

1) Кратко описание
ELISA за Mycoplasma pneumoniae IgA, чупещи се стрипове 1х 8 
ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 
450нм. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна 
температура

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 708 Заглавие на обособената позиция: Експресен  тест за HAV IgM  

1) Кратко описание
Експресен  тест за HAV IgM

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 709 Заглавие на обособената позиция: Експресен  тест за HBsAg

1) Кратко описание
Експресен  тест за HBsAg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 710 Заглавие на обособената позиция: Експресен  тест за HCV

1) Кратко описание
Експресен  тест за HCV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 711 Заглавие на обособената позиция: Експресен  тест  за HIV1&2

1) Кратко описание
Експресен  тест  за HIV1&2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 712 Заглавие на обособената позиция: Скрийн агар за определяне  
на MRSA-разлети в петри за еднократна употреба/18-20 мл./,отбелязани партида и срок на  
годност на всяко петри.

1) Кратко описание
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Скрийн агар за определяне на MRSA-разлети в петри за еднократна 
употреба/18-20 мл./,отбелязани партида и срок на годност на 
всяко петри.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 713 Заглавие на обособената позиция: Реактиви   за   
автоматизирана система  за идентификация   и антибиограма mini API  и за  
автоматизирана система за хемокултури BaCT/ALERT  

1) Кратко описание
Реактиви   за  автоматизирана система  за идентификация   и 
антибиограма mini API  и за автоматизирана система за 
хемокултури BaCT/ALERT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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________   Валута:
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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 714 Заглавие на обособената позиция: Пипети

1) Кратко описание
Пипети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 715 Заглавие на обособената позиция: Тапи

1) Кратко описание
Тапи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 716 Заглавие на обособената позиция: Тампони  дървени ,150  
mm ,стерилни , индивидуално опаковани

1) Кратко описание
Тампони  дървени ,150 mm ,стерилни , индивидуално опаковани;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 717 Заглавие на обособената позиция: Тампони   дървени, 150 mm  
стерилни .опаковани  х  10 бр.;

1) Кратко описание
Тампони   дървени, 150 mm стерилни .опаковани  х  10 бр.;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 718 Заглавие на обособената позиция: Транспортен тампон ,памук,  
с туба Swab 150  mm,    стерилен

1) Кратко описание
Транспортен тампон ,памук, с туба Swab 150  mm,    стерилен;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 719 Заглавие на обособената позиция: Транспортен тампон ,памук,  
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с туба Swab 150  mm, индивидуално опакован  , стерилен  с транспортна среда Amies, без  
въглен;

1) Кратко описание
Транспортен тампон ,памук, с туба Swab 150  mm, индивидуално 
опакован  , стерилен  с транспортна среда Amies, без въглен;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 720 Заглавие на обособената позиция: Танпон в епруветка;

1) Кратко описание
Танпон в епруветка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 721 Заглавие на обособената позиция: Йозета

1) Кратко описание
Йозета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 722 Заглавие на обособената позиция: Химичен индикатор за  
контрол на суха стерилизация  165°С

1) Кратко описание
Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация  165°С;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 723 Заглавие на обособената позиция: ХХимични индикатори за  
контрол на  стерилизация  с пара под налягане;

1) Кратко описание
Химични индикатори за контрол на  стерилизация  с пара под 
налягане;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 724 Заглавие на обособената позиция: Кръвно - газов анализатор -  
Rapidlab М-248 Chiron Diagnostics;

1) Кратко описание
Кръвно - газов анализатор - Rapidlab М-248 Chiron Diagnostics;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 725 Заглавие на обособената позиция: Електролитен анализатор  -  
К/N/Cl Prolyte;

1) Кратко описание
Електролитен анализатор  - К/N/Cl Prolyte;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 726 Заглавие на обособената позиция: Автоматичен коагулометър  
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Thrombolyzer Compact X;

1) Кратко описание
Автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact X;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 727 Заглавие на обособената позиция: EASY READER - VEDA  
Lab

1) Кратко описание
EASY READER - VEDA Lab

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 728 Заглавие на обособената позиция: Хематологичен анализатор  
Sysmex KX - 21N

1) Кратко описание
Хематологичен анализатор Sysmex KX - 21N

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

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

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 729 Заглавие на обособената позиция: Реактиви за биохимичен  
анализатор Cobas Integra 400 plus;

1) Кратко описание
Реактиви за биохимичен анализатор Cobas Integra 400 plus;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 730 Заглавие на обособената позиция: Глюкоанализатор -BIOSEN  
C

1) Кратко описание
Глюкоанализатор -BIOSEN C

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 731 Заглавие на обособената позиция: Тест ленти за изследване на  
урини за уринен анализатор модел Н-500;

1) Кратко описание
Тест ленти за изследване на урини за уринен анализатор модел Н-
500;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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
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завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 732 Заглавие на обособената позиция: Реактиви за  
имуноанализатор AIA 360

1) Кратко описание
Реактиви за имуноанализатор AIA 360

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.
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Обособена позиция №: 733 Заглавие на обособената позиция: Тест ленти за изследване на  
урини

1) Кратко описание
Тест ленти за изследване на урини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 734 Заглавие на обособената позиция: CRP качествено определяне

1) Кратко описание
CRP качествено определяне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 735 Заглавие на обособената позиция: SLE тест за качествено  
определяне на LE клетки

1) Кратко описание
SLE тест за качествено определяне на LE клетки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 736 Заглавие на обособената позиция: D-Dimer -полуколичествен  
тест

1) Кратко описание
D-Dimer -полуколичествен тест

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 737 Заглавие на обособената позиция: Разтвор по Гимза от азур -  
еозин и метиленово синьо за микроскопия

1) Кратко описание
Разтвор по Гимза от азур - еозин и метиленово синьо за 
микроскопия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 738 Заглавие на обособената позиция: Набор за бързо оцветяване  
на кръвни натривки -ДКК  и морфология на еритроцити -3 х 250мл.

1) Кратко описание
Набор за бързо оцветяване на кръвни натривки -ДКК  и морфология 
на еритроцити -3 х 250мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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
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завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 739 Заглавие на обособената позиция: Набор за оцветяване на  
кръвни натривки -Нв F съдържащи еритроцити

1) Кратко описание
Набор за оцветяване на кръвни натривки -Нв F съдържащи 
еритроцити

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 740 Заглавие на обособената позиция: Набор за оцветяване на  
кръвни натривки -ретикулоцити

1) Кратко описание
Набор за оцветяване на кръвни натривки -ретикулоцити

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 741 Заглавие на обособената позиция: Сулфосалицилова киселина

1) Кратко описание
Сулфосалицилова киселина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 742 Заглавие на обособената позиция: Метилов алкохол

1) Кратко описание
Метилов алкохол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 743 Заглавие на обособената позиция: Калиев бихромат

1) Кратко описание
Калиев бихромат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 744 Заглавие на обособената позиция: Амоняк-концентрат

1) Кратко описание
Амоняк-концентрат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 745 Заглавие на обособената позиция: Концентрирана оцетна  
киселина

1) Кратко описание
Концентрирана оцетна киселина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 746 Заглавие на обособената позиция: Динатриев сулфат-безводен

1) Кратко описание
Динатриев сулфат-безводен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 747 Заглавие на обособената позиция: Хематокритни  
хепаринизирани капилярки
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1) Кратко описание
Хематокритни хепаринизирани капилярки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 748 Заглавие на обособената позиция: Моноклонален кръвно  
групов тест-серум Анти А- фл. до 10мл.-поне от две различни серии

1) Кратко описание
Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти А- фл. до 10мл.-поне 
от две различни серии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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

УНП: 852bda67-c838-4a6d-b747-ef4766f5587e 548



Партида: 00733 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 749 Заглавие на обособената позиция: Моноклонален кръвно  
групов тест-серум Анти В, фл. до 10мл.-поне от две различни серии;

1) Кратко описание
Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти В, фл. до 10мл.-поне 
от две различни серии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 750 Заглавие на обособената позиция: Моноклонален кръвно  
групов тест-серум Анти АВ, фл. до 10мл.-поне от две различни серии

1) Кратко описание
Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти АВ, фл. до 10мл.-поне 
от две различни серии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 751 Заглавие на обособената позиция: Моноклонален кръвно  
групов тест-серум Анти D, фл. до 10мл.-поне от две различни серии

1) Кратко описание
Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти D, фл. до 10мл.-поне 
от две различни серии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 752 Заглавие на обособената позиция: Папаин - ензим, фл. до  
10мл.

1) Кратко описание
Папаин - ензим, фл. до 10мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 753 Заглавие на обособената позиция: Разтвор с ниска йонна сила /  
Liss - ADD /,фл. до 10мл.

1) Кратко описание
Разтвор с ниска йонна сила / Liss - ADD /,фл. до 10мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 754 Заглавие на обособената позиция: Анти Глобулинов Серум /  
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АГС /,фл. до 10мл.

1) Кратко описание
Анти Глобулинов Серум / АГС /,фл. до 10мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 755 Заглавие на обособената позиция: Албумин 20%-банки

1) Кратко описание
Албумин 20%-банки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 756 Заглавие на обособената позиция: Албумин 20%-амп.

1) Кратко описание
Албумин 20%-амп.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 757 Заглавие на обособената позиция: Анти D Гамаглобулин

1) Кратко описание
Анти D Гамаглобулин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 758 Заглавие на обособената позиция: Лабораторна посуда -  
стъкло

1) Кратко описание
Лабораторна посуда - стъкло

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 759 Заглавие на обособената позиция: Лабораторна посуда -  
пластмаса

1) Кратко описание
Лабораторна посуда - пластмаса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 760 Заглавие на обособената позиция: Пластмасови пликчета с  
клипс за анаеробно и микроаерофилно култивиране  на 1-4 петри

1) Кратко описание
Пластмасови пликчета с клипс за анаеробно и микроаерофилно 
култивиране  на 1-4 петри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.
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Обособена позиция №: 761 Заглавие на обособената позиция: Таймер: електронен

1) Кратко описание
Таймер: електронен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 762 Заглавие на обособената позиция: Спиртна лампа

1) Кратко описание
Спиртна лампа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

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

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 763 Заглавие на обособената позиция: Филтърна хартия 50х 50

1) Кратко описание
Филтърна хартия 50х 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

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 лекарствени продукти, медицински консумативи, 
реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори 
за хемодиализа по обособени позиции.

Обособена позиция №: 764 Заглавие на обособената позиция: Разтвори за  Хемодиализа

1) Кратко описание
Разтвори за  Хемодиализа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33692800

3) Количество или обем
Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от 
документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________   Валута:

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

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  
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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.
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