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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
ШУМЕН АД

127521092

Пощенски адрес:
ул. Васил Априлов № 63
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Шумен BG333 9700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Красимира Димитрова +359 54855775
Електронна поща: Факс:
mbal-shumen@ro-ni.net +359 54800751
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.mbal-shumen.com
Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal-shumen.com/profile/OP-18-02

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки

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

Публичноправна организация

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

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

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

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

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ 
- ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на 
Отделение по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции”
Референтен номер: ²

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

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД

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

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 718924.77
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно  
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са  
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нестерилни марлени компреси без РПН 10см/10см, 8 дипли, по 100 броя в 
пакет, мин. маса 26 гр/кв.м
Обособена позиция №:  
²

1

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 6 000 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

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

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нестерилни марлени компреси без РПН 5см/5см, 8 дипли, по 100 броя в 
пакет, мин. маса 26 гр/кв.м
Обособена позиция №:  
²

2

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на11 500 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нестерилни марлени компреси без РПН 7,5см/7,5см, 8 дипли, по 100 броя в 
пакет, мин. маса 26 гр/кв.м
Обособена позиция №:  
²

3

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
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Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 9 500 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Медицински памук, разфасовка по 1 кг
Обособена позиция №:  
²

4

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 900 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции
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Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Лигнин – тип Б
Обособена позиция №:  
²

5

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 300 килограма. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бинт 5см/5м
Обособена позиция №:  
²

6
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 10 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бинт 10м/10см
Обособена позиция №:  
²

7

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 15 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бинт 10м/16см
Обособена позиция №:  
²

8

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 7



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бинт гипс 2.7м/10см /може и 3/10/
Обособена позиция №:  
²

9

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 100 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бинт гипс 2.7м/15см /може и 3/15/
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 8



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Възложителят предвижда закуването на 3 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички 
части на тялото 25м/5см
Обособена позиция №:  
²

11

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 9



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички 
части на тялото 25м/6,5см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Микулич компреси с рентгенопозитивна нишка
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 10



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 600 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 700 метра. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 11



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Да НеОпции
Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Целулозен дебелослоен еднократен чаршаф на ролка, дължина 100 м, ширина 
60 см
Обособена позиция №:  
²

15

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 600 ролки. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 12



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Целулозен дебелослоен еднократен чаршаф на ролка, дължина 100 м, ширина 
60 см, с найлонова подложка
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 30 ролки. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еластична адхезивна хипоалергична лента от нетъкан текстил, 
микропореста 10 см/ 10 м
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 13
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 800 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилна следоперативна превръзка с високоабсорбираща подложка, 
хипоалергична 10см / 25см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 7 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 14
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Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилна адхезивна прозрачна превръзка за фиксация на периферни катетри 
с прорез 9 см / 7см  
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 64 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Санпласт 5 см/5 м
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 15
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 8 500 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Гривни за бебета и родилки, комплект
Обособена позиция №:  
²

24

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 400 броя комплекта. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 16
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 400 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 17
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургични шапки - боне - еднократни
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 23 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс за 
фиксация на носа
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 18
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изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 47 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Престилки еднократни нетъкан текстил - нестерилни
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 200 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 19
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 28 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургични ръкавици - нестерилни, нитрилни, без талк опаковки по 100 
бр./ S, M, L /
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 500 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, опаковки по 100 бр./ S, M, 
L /
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 300 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургични ръкавици - стерилни, чифт всички размери
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 37 000 чифта. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократни PVC ръкавици размери S  и M, опаковки по 100 бр.
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 3 700 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сонди дуоденални, прави или свободно навити -всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Възложителят предвижда закуването на 1 200 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сонди за хранене - всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 500 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сонди Бляк Мор-всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 6 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Торакален дрен - всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 400 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Катетри аспирационни трахеални - всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 500 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тръби ендотрахеални с балон, всички номера
Обособена позиция №:  
²

39

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 500 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тръби ендотрахеални без балон, всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 150 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тръби ендобронхиални - тип Карленс, всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 20 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹
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50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канюла трахеостомна с балон- всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 50 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Въздуховоди орални-всички размери
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 50 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Набор назален - оксигенен /катетър, адаптер, удължител/
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 30



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Възложителят предвижда закуването на 3 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Маски за подаване на кислород с адаптер и удължител, тип „Ешман”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 150 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

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

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Разпръсквател за електрически инхалатор
Обособена позиция №:  
²

48

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 20 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Т-система за подаване на кислород, стерилна през трахеостомна канюла
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 32
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код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 120 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократни шлангове за респиратор с  конектори - разглобяеми
Обособена позиция №:  
²

50

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 60 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 33



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Мундщуци - детски и за възрастни
Обособена позиция №:  
²

51

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 250 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Водачи за интубационни тръби - всички размери
Обособена позиция №:  
²

52

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 15 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Абдоминален дрен-всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 100 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹
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50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Вълнообразен плосък силиконов дренаж с рентгенопозитивна ивица, ширина 
30-40 мм, дължина 300-360 мм
Обособена позиция №:  
²

58

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 30 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аспирационна редон система - вакумиран пластмасов флакон с обем минимум 
600 мл и удължител с дължина минимум 1 метър
Обособена позиция №:  
²

59

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 150 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кер дренажи с дължина на дългото рамо минимум 75 см – всички размери
Обособена позиция №:  
²

60

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
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изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 150 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Катетри-нелатон  - всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 7 200 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Катетри тип "Пецер" - всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 40 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Уретрални катетри, трипътни, оперативни, голям балон 50 - 80 мл., извит 
връх - № 24
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 20 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Уретрални катетри, трипътни, неоперативни, балон 30 - 45 мл., извит 
връх - № 24
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 120 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Уретрални фолиеви катетри, двупътни за възрастни - всички размери
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 6 600 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Детски уретрални фолиеви катетри, двупътни - всички размери
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 20 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
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Възложителят предвижда закуването на10 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Уринаторни торби с клапан  - 1.5 м /2000  мл с централен отвор за 
източване в долната част на торбата
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 18 500 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Иригатор с наконечник /еднократен/
Обособена позиция №:  
²

70

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 500 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократни торбички за колостома с лепяща повърхност за плътно 
прикрепяне, хипоалергично покритие към пациента и възможност за 
източване без отлепване
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 200 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ректални тръби - различни номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 180 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 23 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Y - образен удължител /луер-лок/ за инфузионен катетър, за достъп на 
спринцовки и системи без игла
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 900 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
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изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 7 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Възвратна клапа за инфузионна линия
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 100 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Интравенозна канюла с клапан, тънкостенен катетър с полирана повърхност 
и атравматичен профил
Обособена позиция №:  
²

77

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 83 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качестео 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Централен венозен катетър, дължини 32, 45 и 70 см, версия със 
стандартна канюла
Обособена позиция №:  
²

78

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 100 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднолуменен катетър от полиуретан за достъп по Зелдингер
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 400 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 50



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аспиратор за многодозови флакони с бактериален филтър
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 7 700 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал – ПВХ, прозрачен; 
Дължина: 150 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 8 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми 
контейнери с метална игла 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 52
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 104 000 броя. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за хемотрансфузия с укрепен филтър
Обособена позиция №:  
²

83

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 600 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 53
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 100 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки 50 мл, периферен конус-катетърен тип
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 54
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Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 700 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки 50 мл, централен конус-инжекторен тип
Обособена позиция №:  
²

86

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 23 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 55
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Да НеОпции
Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки 20 мл
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 82 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 56
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки 10 мл
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 220 000 броя. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки 5 мл
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 57
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Възложителят предвижда закуването на 201 000 броя. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 207 000 броя. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 58
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки инсулинови 1 мл. с игла
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 300 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки 125 мл съвместими с  инжектор "Medrad"
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 59
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код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 350 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Инжекционни игли, различни номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 575 000 броя. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 60
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 500 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Игли, електродни за стимулация на плексус
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 61
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 90 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Епидурален сет съдържащ епидурална игла, катетър ,филтър и спринцовка 
за тестване на загуба на съпротивлението –  всички номера
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 20 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 62
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Цена - Тежест: ²¹
50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 31 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 63
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електроди за ЕКГ мониториране-деца
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 300 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Електроди за ЕМГ за апарат Neuro МЕP - micro
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 64
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Възложителят предвижда закуването на1 500 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 220 килограма. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

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

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем хемостатик от регенерирана, оксидирана целулоза с 
бактерициден ефект – тип мрежа с размери 7.5см/5см, опаковка от 12 броя
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 10 опаковки. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
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„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 50 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Желатинова абсорбираща гъба – локален хемостатик 8,5см /4 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируем конец от найлон с размер 10/0, дължина на конеца  30 см, 
с двойно шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируем конец от коприна с размер 8/0, дължина на конеца 30 см, с 
двойно шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируем конец от коприна с размер 7/0, дължина на конеца 30 см, с 
двойно шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх
Обособена позиция №:  
²

108

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T
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1 Количество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируем конец от коприна с размер 6/0, дължина на конеца 30 см, с 
двойно шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 3 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина 
на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-25 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 24 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид монофилен с размер 2/0 дължина 
на конеца 70-90 см, с режеща игла 1/2 кръг 25-27 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 6/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 8-18 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 0 дължина на 
конеца 70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
езорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 0 дължина на 
конеца 70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 24 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 1 дължина на 
конеца 70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 39-42 мм, с усилено тяло
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
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Цена - Тежест: ²¹
50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 6/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 3/8 кръг 8-18 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 5/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 4/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 дузина. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0, дължина на 
конеца 45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 дузина. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на 
конеца 45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 15 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на 
конеца 45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 20-23 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 10 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 10 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
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Цена - Тежест: ²¹
50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 3/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 29-30 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 80 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на 
конеца 45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на 
конеца 45-75 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 24 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2/0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, с усилено тяло
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 70 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 100 дузини. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 0 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 80 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
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Цена - Тежест: ²¹
50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 40 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 120 дузини. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на 
конеца 70-90 см с кръгла игла 3/8 кръг с тъп връх 60 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на 
конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 60 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с 
размер 3/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 30 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с 
размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 25-27 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с 
размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 12 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
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Цена - Тежест: ²¹
50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с 
размер 1 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с 
усилено тяло
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с 
размер 0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 26-30 мм, с 
усилено тяло
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 30 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 2 дължина на 
конеца 150 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 40 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от полигликолова киселина с размер 1 дължина на 
конеца 150 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 300 дузини. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина /рапид/ с 
размер 0 дължина на конеца 5 х70 см
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 12 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 
10 метра,  № 3/0
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 500 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 
10 метра,  № 0
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на  1 800 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T
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1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 
10 метра,  № 2
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 200 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 
10 метра,  № 4
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 400 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиамидни неабсорбируеми  хирургически конци, нестерилни, опаковка от 
10 метра,  № 6
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 300 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургична игла, ½  кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от 
висококачествена стомана /кожни, фасциални и мускулни/ – всички размери
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 40 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургична игла, 3/8 кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от 
висококачествена стомана /кожни/  – всички размери
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 50 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургична игла, 5/8 кръг, триъгълен връх,  федериращо ухо от 
висококачествена стомана  – всички размери
Обособена позиция №:  
²

150

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 10 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургична игла, ½  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от 
висококачествена стомана /мускулни и чревни/ – всички размери
Обособена позиция №:  
²

151

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 25 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
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Цена - Тежест: ²¹
50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургична игла, 3/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от 
висококачествена стомана /мускулни и чревни/  – всички размери
Обособена позиция №:  
²

152

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 40 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 100



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургична игла, 5/8  кръг, кръгъл връх,  федериращо ухо от 
висококачествена стомана  – всички размери
Обособена позиция №:  
²

153

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургична игла, ½  кръг, троакарен връх,  федериращо ухо от 
висококачествена стомана  – всички размери
Обособена позиция №:  
²

154

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 дузини. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Киршнерови игли 1мм, 1,5мм, 1,6мм, 1,8мм, 2мм, 2,2мм и 2,5мм на 30 см
Обособена позиция №:  
²

156

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 300 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 120 килограма. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Eсмархова лента - 10см/5м
Обособена позиция №:  
²

160

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 2 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Шпатули еднократни
Обособена позиция №:  
²

161

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 7 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не
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Да НеОпции
Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пънчове за биопсии – всички размери
Обособена позиция №:  
²

162

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 200 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилно инцизионно фолио - размер 45/50
Обособена позиция №:  
²

163

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 160 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Очен дрейп - размери 100/130
Обособена позиция №:  
²

164

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - болничния склад на „МБАЛ – ШУМЕН” АД в гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
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Възложителят предвижда закуването на 500 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за 
възрастни за достъп до вена феморалис
Обособена позиция №:  
²

165

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 80 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за 
възрастни за достъп до вена югуларис
Обособена позиция №:  
²

166

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за 
възрастни за достъп до вена субклавия
Обособена позиция №:  
²

167

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 18 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Централен венозен катетър за дълготраен съдов достъп за хемодиализа за 
възрастни
Обособена позиция №:  
²

168

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 10 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹
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50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кръвни линии за хемодиализно лечение на болни с терминална хронична 
бъбречна недостатъчност, съвместими с апаратура за хемодиализа –
Fresenius – 4008 S
Обособена позиция №:  
²

169

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 13 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кръвни линии за хемодиализно лечение на болни с терминална хронична 
бъбречна недостатъчност, съвместими с апаратура за хемодиализа –
Fresenius – 4008 S Classik
Обособена позиция №:  
²

170

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 100 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 15G/25 mm
Обособена позиция №:  
²

171

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 900 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 16G/25 mm
Обособена позиция №:  
²

172

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 800 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 17G/25 mm.
Обособена позиция №:  
²

173

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 5 200 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.5/1.6 кв.м., 
мембрана на диализатора от  полисулфон
Обособена позиция №:  
²

174

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 3 800 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.5/1.6 кв.м., 
мембрана на диализатора от полиетерсулфон
Обособена позиция №:  
²

175

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 4 600 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹
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50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.7/1.8 кв.м., 
мембрана на диализатора от полисулфон 
Обособена позиция №:  
²

176

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 700 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.7/1.8 кв.м., 
мембрана на диализатора от полиетерсулфон
Обособена позиция №:  
²

177

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 700 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.0/2.1 кв.м., 
мембрана на диализатора от полисулфон
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 1 000 броя. Посоченото количество 
е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги 
закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.0/2.1 кв.м., 
мембрана на диализатора от полиетерсулфон
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 700 броя. Посоченото количество е 
ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи 
в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо 
количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не

УНП: ef43ee7a-76b0-49a3-a57b-3a443158915e 117



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Разтвори за хемодиализа
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33692800
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Краен получател - Отделение по хемодиализа на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63.
код NUTS:¹ BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възложителят предвижда закуването на 26 907 опаковки. Посоченото 
количество е ориентировъчно и не поражда задължение за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД 
да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-
голямо количество от посоченото, съобразно конкретните си нужди.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²T

1 Качество 50
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²T
Цена - Тежест: ²¹

50

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
Съгласно VI.3) Допълнителна информация.

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
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Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален  
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
Публично състезание
Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Установена е динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг

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

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 073-161420
Номер на обявлението в РОП:841735
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за  
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна  
прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с  
горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез  
обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за  
предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 1
Обособена позиция №: ² 26,34,42,52 и 70
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
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Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„АГАРТА - ЦМ“ ЕООД 121096923
Пощенски адрес:
ж.к. „Младост – 3”, бл. 304, вх. 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
agartacm@abv.bg +359 28765542
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.agarta.bg +359 29743973
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5440.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 2
Обособена позиция №: ² 32,68,71,74,76,78,84 и 95
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
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Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД 175016820
Пощенски адрес:
бул. „Христофор Колумб” № 64
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office.bbmbg@bbraun.com +359 28076755
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bbraun.bg +359 29753999
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26047.33
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 3
Обособена позиция №: ² 106,107,108,109,113,114,117,118,125,142,150,153

...Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг
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V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„БИКОМЕД” ООД 130421337
Пощенски адрес:
бул. „Цар Борис III” № 201 А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@bikomed.com +359 29553695
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bikomed.com +359 29552012
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10147.18
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 4
Обособена позиция №: ² 111,115,116,119,120,121,126,127,128,130,132,133

...Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
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TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД 201090465
Пощенски адрес:
бул. „България” № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 3, офиси 2.6-2.7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@vegamedical.com +359 29714008
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.vegamedical.bg +359 29712085
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25346.68
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 5
Обособена позиция №: ² 168,174,175,176,177,178 и 179
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
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Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 130928543
Пощенски адрес:
ул. „Бигла” № 48, ет.5
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG333 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
info@dutchmed.bg +359 29200123
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.dutchmed.bg +359 29200384
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 177485.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 6
Обособена позиция №: ² 31 и 181
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД 115258267
Пощенски адрес:
ул. „Напредък” № 7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пловдив BG421 4000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@intergalenika.com +359 32940168
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.intergalenika.com +359 32940168
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 136787.25
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
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Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7
Обособена позиция №: ² 9,10,12,15,16,24,25,39,40,45,50,63,72,73,92,96.

...Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД 115573932
Пощенски адрес:
ул. „Йордан Йовков” № 9
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пловдив BG421 4000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@eastlink.com +359 52612305
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.eastlink.com +359 52610432
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22208.83
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)
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V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 8
Обособена позиция №: ² 140
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„КА – М МЕДИКЪЛ” ЕООД 130517990
Пощенски адрес:
кв. Манастирски ливади, ул. „Луи Айер” № 82
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@ka-mmedical.com +359 878505301
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ka-mmedical.com +359 28625462
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1324.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
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(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 9
Обособена позиция №: ² 102 и 161
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„МЕДИТРЕЙД” ЕООД 103765736
Пощенски адрес:
Варна
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
ул. „Илинден” № 7 BG331 9000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@meditrade.info +359 52606334
Интернет адрес: (URL) Факс:
http://www.meditrade.info +359 52650012
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 483.33
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или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 10
Обособена позиция №: ² 11,18,36,41,58,60,64,66,79,80,87,88,89,90,94,14

9..Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 831641528
Пощенски адрес:
ж.к. „Младост” 1, бл. 28 Б /ул. „Димитър Моллов”
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
info@mte-bg.com +359 29712061
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.mte-bg.com +359 29712410
Изпълнителят е МСП Да Не
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V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 92953.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 11
Обособена позиция №: ² 139
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД 201682755
Пощенски адрес:
ул. „Велчо Атанасов” 12, ап. 13
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
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office@raymedica.com +359 887507957
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.raymedica.com +359 887507957
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1031.75
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 12
Обособена позиция №: ² 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,17,19,23,27,28,29,30,33,3

5..Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 103267194
Пощенски адрес:
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район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG333 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
helpdesk@sopharmatrading.bg +359 28133660
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.sopharma.bg +359 28133666
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 166990.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 13
Обособена позиция №: ² 44,48,49,51,103 и 158
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„СЪРДЖИМЕД” ЕООД 131316061
Пощенски адрес:
ул. „Васил Кънчев” 26, вх. Г, ет. 2, офис 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@surgimed.com +359 24921389
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.surgimed.com +359 884188231
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2036.92
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 14
Обособена позиция №: ² 67,169,170,171,172 и 173
Наименование:
Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение 
по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез T
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: T_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] T (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: T ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
04.09.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 21
Брой на офертите, постъпили от МСП: 20
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(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 130477290
Пощенски адрес:
ул. „Цар Симеон”,бл.20, ет.1, ап.3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
helmedpb@yahoo.com +359 29200456
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.helmedbg.com +359 29291411
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 50642.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители T
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²
Опции:Ако към датата на изтичане срока на договора, възложителят е 
открил нова процедура със същия предмет, срокът на договора се удължава 
до сключване на нов договор в резултат на провеждането на тази  
процедура. В резултат на това се очаква да бъдат възлагани допълнителни 
доставки на общ медицински консуматив, медицински консумативи и 
концентрати за хемодиализа за още около 4 месеца на прогнозна стойност 
159 761,06 лв. без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

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

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02.10.2018 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление  

за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за  
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

открита процедура
ограничена процедура

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган  
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани  
в директивата
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Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи  
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в  
директивата

Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие  
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително  
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите  
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:  
(максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция поради технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
ЗОП (само за доставки)
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,  
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,  
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно  
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП

Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени  
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са  
съществено променени

За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено  
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на  
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е  
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в  
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

� ако тази информация е известна

� задължителна информация, която не се публикува

²� може да бъде присъдена значимост вместо тежест

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