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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

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

Официално наименование
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД

Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
127521092

Пощенски адрес
ул. Васил Априлов № 63

Град Пощенски код Държава
Шумен 9700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ-ШУМЕН АД 054 800749

На вниманието на
Гергана Спасова

Адрес за електронна поща Факс
www.mbal-shumen@ro-ni.net 054 800751

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

Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal-shumen.com

Електронен достъп до информация (URL):
www.mbal-shumen.com

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):
www.mbal-shumen.com/profile/ZOP-16-11

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

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

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

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

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

I.2) Вид на възлагащия орган

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  

публичноправна организация
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местни подразделения
национална или федерална  
агенция/служба

европейска институция/агенция или  
международна организация

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

I.3) Основна дейност

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

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

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

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

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  

доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги

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

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

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

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
Съответните складове на „МБАЛ – ШУМЕН” АД на адреси: гр. Шумен, 
ул. „Васил Априлов” № 63 и гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 
22

код NUTS: BG333

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

динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена  
поръчка

Обявлението обхваща създаването на  
динамична система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща  
сключването на рамково споразумение

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

Рамково споразумение с един  оператор

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

Срок на действие на рамковото споразумение:

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

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  

споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):

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

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

известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

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

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

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

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

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

една или повече  
обособени позиции

всички обособени  
позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите

Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

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

подновявания и опции, в приложимите случаи)

Съгласно техническата спецификация.

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  
ДДС:
426975.00   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

Да НеОпции
(ако да) Описание на тези опции:
При открита нова процедура със същия предмет към датата на 
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изтичане на договорите, срокът на същите се удължава до 
сключването на нови договори в резултат на провеждането й.

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

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между  
________ и ________

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

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

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  

ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
- Гаранцията за участие в откритата процедура на обществената 
поръчка е в размер на 1% /един процент/ от прогнозната стойност 
на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: 
-парична сума внесена в касата на „МБАЛ-ШУМЕН” АД или по банкова 
сметка на възложителя при Търговска банка „Д” АД – клон Шумен: 
IBAN BG70DEMI92405000113297, BIC DEMIBGSF; -банкова гаранция - 
безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на 
Възложителя, със срок на валидност, равен на срока на валидност 
на офертата.Когато гаранцията е във вид на парична сума, тя 
трябва да е внесена предварително по банковата сметка на 
Възложителя.Размерът на гаранциите е посочен в документацията за 
всяка обособена позиция поотделно, както и в обявлението за 
обществената поръчка.-Документ за внесена гаранция за участие се 
представя при подаване на оферата.- Сумите, внесени от 
участниците като гаранции за участие в процедурата, се 
освобождават от Възложителя, както следва:-На отстранените  
участници - в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока 
за обжалване на решението на Възложителя за определяне на 
изпълнител. -На класираните на първо и второ място участници - 
след сключването на договора за обществена поръчка, а на 
останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител.- При прекратяване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка - в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане 
на срока за обжалване на решението на Възложителя за 
прекратяване на процедурата. В този случай се освобождават 
гаранциите на всички участници.Възложителят освобождава 
гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него.-Възложителят има право да задържи 
гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът 
обжалва решението за определяне на изпълнител.
- Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, когато 
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участникът:- оттегли офертата си след изтичане на срока за 
получаване на офертите;- е определен за изпълнител, но не 
изпълни задължението си да сключи договор за обществената 
поръчка.В случаите по т. 4.5.1. и т. 4.5.2, когато участникът е 
представил банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи 
към упражняване на правата си по нея.- При подписване на 
договора участникът, определен за изпълнител, трябва да 
представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора 
в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на поръчката или да 
представи оригинал на безусловна, неотменима банкова гаранция за 
изпълнение на договора, издадена от българска банка в полза на 
Възложителя, за сума в размер на 5 % /процента/ от стойността на 
поръчката и за срок от 18 /осемнадесет/ месеца от датата на 
сключване на договора.- Възложителят освобождава гаранцията за 
изпълнение на договора, без да дължи лихви, в едномесечен срок 
след приключване изпълнението на договора, ако не са налице 
условия за нейното задържане.
1-120.4;2-2.2;3-1;4-0.6;5-24;6-0.8;7-5.5;8-42;9-210;10-91.7;11-
215.5;12-321;13-60;14-109;15-265.9;16-137.1;17-91.6;18-13.3;19-
12;20-12.4;21-9.8;22-15.95;23-24;24-10.6;25-34.6;26-14.4;27-
2.3;28-13;29-20.6;30-41.7;31-31.9;32-15.4;33-17.6;34-140;35-
0.6;36-0.6;37-16.4;38-12;39-2.1;40-464;41-10.45;42-115;43-
56.4;44-5.2;45-12;46-12;47-24;48-20.7;49-6.8;50-1.6;51-0.5;52-
0.6;53-0.6;54-1.9;55-1.1;56-0.1;57-0.9;58-0.5;59-2.5;60-1.25;61-
3.1;62-2.3;63-22.5;64-4.8;65-1.3;66-2;67-0.7;68-0.5;69-3.4;70-
4.2;71-3.8;72-1.1;73-1.6;74-3.6;75-0.6;76-1.6;77-2.4;78-0.6;79-
19.2;80-6;81-2.2;82-3.9;83-180;84-0.9;85-17.2;86-2.3;87-1.2;88-
20.7;89-31.8;90-1.4;91-6.8;92-3.2;93-30.6;94-2.6;95-1.7;96-
5.4;97-1.6;98-2.7;99-4;100-42.;101-5.6;102-6.3;103-5.4;104-3;105
-6.3;106-3.1;107-4.8;108-5.4;109-4.9;110-4.8;111-4.9;112-1.7;113
-2.4;114-35.1;115-5.7;116-6.9;117-24.6;118-1.1;119-20.7;120-
18.3;121-10.2;122-1;123-2.2;124...останалите обособени позиции и 
размерът на техните гаранции за участие са посочени в 
Документацията на обществената поръчка.

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

разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства. 
Заплащането по договора, който предстои да бъде сключен е 
отложено за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни след 
представяне на следните документи:
- фактура оригинал;
- приемно-предавателен протокол;
- копие от писмената заявка или изпратена по факс заявка за 
доставка;
Плащането по договора, който предстои да бъде сключен с 
определения за изпълнител участник ще бъде в български лева, 
чрез банков превод, по посочена банкова сметка в Република 
България.

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

оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

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

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

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  

във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
Представяне на участника /по образец/, което включва:
•посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, както и адрес, включително и 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
•при участници обединения – копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият
•копие на документ за регистрация по Закона за данък върху 
добавената стойност, в случай, че участникът е регистриран по 
ДДС, което трябва да бъде подписано от участника, заверено с 
гриф ”Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.
•Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по приложения образец/;
•     Декларация за запознаване с условията на поръчката /по 
приложения образец/;
•Декларация дали участникът при изпълнението на поръчката ще има 
на разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези 
ресурси.
•Декларация за липса на свързаност с друг участник и липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по приложен 
образец/;
•Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици /по приложен образец/;
•Декларация дали при изпълнение на поръчката участникът ще 
ползва или не подизпълнител/и /по приложения образец/;
•Декларация-съгласие от подизпълнител да участва като такъв в 
настоящата обществена поръчка.
•Декларация, че участникът ще извършва доставки на лабораторни 
реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, които е 
оферирал през целия срок на договора, съобразно техническата 
спецификация от документацията /по приложения образец/;
•Декларация за остатъчния срок на годност на лабораторните 
реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД /по 
приложения образец/;
•Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по 
приложения образец/.

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

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

Възложителят не изисква 
документи за доказване на
икономическите и финансови 
възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности

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

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

Доказателства за  технически 
възможности заизпълнение и 
опит:1.Декларация, съдържаща 
списък на основните договори за 
доставки и услуги, извършени 
през последните 3 години, 
включително стойностите, датите 
и получателите, придружена от 
препоръки за добро 
изпълнение.Тази декларация се 
подава и при липса на такива 
договори, като в нея изрично се 
посочва това обстоятелство. 
Неподаването на тази декларация 
е основание за отстраняване на 
участника;Минимални изисквания:  
Участникът следва да е изпълнил 
минимум три договора с предмет, 
сходен с предмета на настоящата 
поръчка за последните три 
години, както и да представи 
минимум три референции за добро 
изпълнение.Представените 
референции за добро изпълнение 
да се отнасят само за договори, 
посочени в декларацията и да 
бъдат издадени от възложители, 
на които участникът е доставял 
лабораторни реактиви и/или 
консумативи, сходни с предмета 
на обособената позиция, за 
която подава 
оферта.2.Разрешение за търговия 
на едро с медицински изделия, 
издадено от Изпълнителния 
директор на ИАЛ в съответствие 
със Закона за медицинските 
изделия – нотариално заверено 
копие;3.Оторизационни писма от 
съответните производители за 
произвежданите от тях 

По отн. на т. 1. през 
последните три години 
участникът следва да е изпълнил 
минимум три договора с предмет, 
сходен с предмета на настоящата 
поръчка за последните три 
години, както и да представи 
минимум три референции за добро 
изпълнение.
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лабораторни реактиви и/или 
консумативи, предмет на 
предложението, от които да е 
видно, че съответният участник 
е упълномощен да ги продава на 
територията на Република 
България, валидни за срока на 
договора, заверени от участника 
копия, придружени с официален 
превод на български език;4.ЕС 
сертификат за нанесена «СЕ» 
маркировка върху изделието, 
издаден от производителя в 
предвидените от закона случаи –
копие от оригинала и официален 
превод на български език, или 
декларация от производителя за 
съответствие на предлаганите 
продукти с европейските 
стандарти и разпоредби на 
съответните Директиви от §2 на 
ДР на ЗМИ – копие от оригинала 
и официален превод на български 
език. Декларацията може да бъде 
придружена със съответния 
сертификат;5.Валиден сертификат 
ISO 13485:2012 на 
производителя, или еквивалентен 
-  заверено от участника копие. 
Ако сертификатът е издаден от 
чуждестранен сертифициращ 
орган, да се представи и 
официален превод на български 
език на същия;6. Анализни 
сертификати, удостоверяващи 
произхода и текущия контрол на 
качеството на предлаганите тест
-серуми, съгласно изискванията 
за Добра производствена 
практика /само за обособените 
позиции от № 120 до № 136 
включително – Група 3 Реактиви 
и консумативи за Отделение по 
трансфузионна хематология/;7. 
Информация за технологични и 
аналитични характеристики за 
реактивите и диагностикумите; 
активно вещество, действие, 
резултати от контрол /само за 
обособени позиции  от №46 до 
№54 вкл., №56,  от №73 до №74 
вкл., от №88 до №98 вкл. и от 
№100 до №101 вкл.– от Група 2 
Реактиви и консумативи за 
Микробиологична лаборатория/;8. 
Декларация от производителя, че 
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АВО тест реагентите могат да 
откриват слаби типове на 
антигените А2, А2В, А3, А3В, 
Ах, АхВ, слаб В,слаб АВ, да се 
използват в автоматизирани 
системи, да не реагират с 
криптоантигени (T, Tn, Tk –
активирани клетки) /само за 
обособените позиции от №120 до 
№136 вкл.– Група 3 Реактиви и 
консумативи за Отделение по 
трансфузионна 
хематология;9.Декларация от 
производителя за наличието на 
IgG и на IgM антитела в 
моноклоналните анти-D /само за 
обособените позиции от №120 до 
№136 вкл.– Група 3 Реактиви и 
консумативи за Отделение по 
трансфузионна 
хематология/;10.За Обсобени 
позиции №№115, 116 и 117 следва 
да се представи Декларация от 
производителя на съответния 
апарат за оригиналност и 
съвместимост на предлаганите от 
участника реактиви и 
консумативи;Всички документи, 
подготвени от участниците в 
процедурата следва да бъдат 
представени на български 
език.Документи, чийто оригинал 
е на чужд език, се представят 
по следния начин: копие на 
документа на чужд език, 
придружено с официален превод 
на български език.В случаите, в 
които не е указано друго, 
представените от участниците 
копия на документи, 
задължително трябва да има 
завезаверка с гриф"Вярно с 
оригинала" и свеж печат на 
участника.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:
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ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

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

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

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

(ако да, посочете имената и адресите на  

икономическите оператори, които вече са  

избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна  

информация“)

Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят  

оферти или да участват

(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

(процедура на договаряне, състезателен диалог)

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

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)

Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на
посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на  
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ
Критерии Тежест

1 Предлагана цена 70
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2 Срок на доставка в часове 30

ІV.2.2) Информация относно електронен търг

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

ІV.3) Административна информация

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

приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

(ако да)

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S042-068967 от 01/03/2016 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

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

описателен документ (в случай на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 18/05/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: 10   Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по 
електронен път. Същата е публикувана на интернет адрес: www.mbal
-shumen.com, раздел „Профил на купувача”. В случай, че участник 
желае да получи документацията и на хартиен носител, той следва 
да заяви това в писмен вид на електронната поща на „МБАЛ-ШУМЕН” 
АД mbal-shumen@ro-ni.net или по факс 054/800 751. Стойността на 
документацията /10 лева с вкл. ДДС/ се заплаща в брой в касата 
на "МБАЛ-ШУМЕН" АД или по банкова сметка IBAN
BG46DEMI92401000113283, BIC: DEMI BGSF при Търговска Банка “Д” 
АД – клон Шумен.

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

Дата: 18/05/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

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

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

процедури на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

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

заявленията за участие

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

Други: ________

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

до: ________ дд/мм/гггг
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или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  90  (от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 19/05/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

(в приложимите случаи) Място: Заседателната зала на II етаж на Терапевтичен блок на
Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на  

офертите (в приложимите случаи)

(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  
отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
други лица при спазване установения режим на достъпа до 
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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

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

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз

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

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

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

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

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

Официално наименование
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Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:

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

жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

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

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 07/04/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

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

информация

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 13
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Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

допълнителни документи

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

офертите/заявленията за участие

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

извършва покупка

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1) Кратко описание

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 14
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Биохимичен анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12040   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

1) Кратко описание
Калибратори за биохимия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
220   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

1) Кратко описание
Контрол за СК МВ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

1) Кратко описание
Са арсеназо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 16
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3) Количество или обем
Съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

1) Кратко описание
Ревматоиден фактор, CRP – количествено определяне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2400   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

1) Кратко описание
ЖСК -  директен анализ ( за апарат)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
80   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

1) Кратко описание
НDL холестерол-ДИРЕКТЕН

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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550   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8

1) Кратко описание
Хематологичен анализатор MICROS 60-ABX Diagnostics

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

1) Кратко описание
Хематологичен анализатор ABACUS 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
Съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
21000   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
10

1) Кратко описание
Хематологичен анализатор SYSMEX  XS 500i
/Затворена система/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9170   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
11

1) Кратко описание
Кръвно-газов анализатор ABL-5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
21550   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
12

1) Кратко описание
Кръвно-газов анализатор ABL-800 Basic

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
32100   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
13

1) Кратко описание
Електролитен анализатор EASY LYTE+ MEDIKA  NA, K, CL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6000   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
14

1) Кратко описание
Автоматична електрофореза S-SKAN Auto

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10900   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
15

1) Кратко описание
Имунологичен анализатор IMMULITE 1000

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
26590   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
16

1) Кратко описание
Автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact X

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
13710   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
17

1) Кратко описание
Имунологичен анализатор mini Vidas

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9160   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
18

1) Кратко описание
Фибриноген  /тромбин + буфер/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1330   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
19

1) Кратко описание
АПТТ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
20

1) Кратко описание
Протромбиново време

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1240   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
21

1) Кратко описание
Д ДИМЕР + контрол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
980   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
22

1) Кратко описание
Контролна плазма хемостаза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1595   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
23

1) Кратко описание
ASO – турбидиметричен анализ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2400   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
24

1) Кратко описание
Химически реактиви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1060   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
25

1) Кратко описание
Глюкоанализатор КАВЕ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3460   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
26

1) Кратко описание
Микроалбуминурия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1440   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
27

1) Кратко описание
Окултни кръвоизливи - имунохроматография

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
230   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
28

1) Кратко описание
С – реактивен протеин-hs

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1300   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
29

1) Кратко описание
Хематологичен анализатор MINDREY BC 2600

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2060   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
30

1) Кратко описание
Биохимичен анализатор MINDREY BS 300

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4170   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
31

1) Кратко описание
Гликиран хемоглобин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3190   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
32

1) Кратко описание
Сухи тестове за урина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1540   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
33

1) Кратко описание
Уринен анализатор Н-500 Cr

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1760   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
34

1) Кратко описание
Кръвно-газов и електролитен анализатор COMBI LINE

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
14000   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
35

1) Кратко описание
Коагулометър  TROMBOTIMER

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
36

1) Кратко описание
RAMP ТРОПОНИН

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
37

1) Кратко описание
ТРОПОНИН КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1640   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
38

1) Кратко описание
Автоматичен биохимичен анализатор MINDREY BS 120

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
39

1) Кратко описание
ДКК  - експресно оцветяване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
210   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
40

1) Кратко описание
Анализатор  Olympus AU 480 и система за дейонизирана вода 
OSMSOSER OP302+ Реактиви и консумативи, съвместими за работа и 
бар-кодирани за автоматичното им разпознаване от софтуера на 
анализатор  Olympus AU 480

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
46400   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
41

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи, съвместими със система за дейонизирана 
вода OSMSOSER OP302+

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1045   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
42

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за имунологичен апарат АCCESS 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
11500   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
43

1) Кратко описание
Кръвни продукти І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5640   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
44

1) Кратко описание
Кръвни продукти ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
520   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
45

1) Кратко описание
Кръвни продукти ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
46

1) Кратко описание
Диагностични серуми І – шигелни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 44



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
47

1) Кратко описание
Диагностични серуми ІІ – салмонелни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2400   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 45



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
48

1) Кратко описание
Диагностични серуми ІІІ – Е.коли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2070   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
49

1) Кратко описание
Диагностични серуми ІV - ненаситени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 46



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
680   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
50

1) Кратко описание
Диагностични серуми V - Йерсиния

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
160   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 47



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
51

1) Кратко описание
Диагностични серуми VІ - Листерия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
52

1) Кратко описание
Диагностични серуми VІІ - бактериофаг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 48



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
53

1) Кратко описание
Диагностични реактиви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 49



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
54

1) Кратко описание
Диагностични тестове І - легионела

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
190   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
55

1) Кратко описание
Диагностични тестове ІІ - сифилис

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 50



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
110   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 56 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
56

1) Кратко описание
Диагностични тестове ІІІ - сифилис

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 51



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 57 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
57

1) Кратко описание
Диагностични тестове ІV - сифилис

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
90   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 58 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
58

1) Кратко описание
Диагностични тестове V - гонорея

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 52



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 59 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
59

1) Кратко описание
Диагностични тестове VІ – К. дифициле

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 53



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 60 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
60

1) Кратко описание
Диагностични тестове VІІ ЕНЕС

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
125   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 61 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
61

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 54



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
310   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 62 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
62

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
230   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 55



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 63 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
63

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2250   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 64 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
64

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 56



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
480   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 65 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
65

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
130   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 57



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 66 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
66

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове VІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 67 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
67

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове VІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 58



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
70   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 68 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
68

1) Кратко описание
Имунохроматографски тестове VІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 59



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 69 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
69

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационни тестове І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
340   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 70 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
70

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационни тестове ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 60



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
420   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 71 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
71

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационни тестове ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
380   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 61



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 72 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
72

1) Кратко описание
Латекс-аглутинационни тестове ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
110   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 73 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
73

1) Кратко описание
Диагностични препарати І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 62



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
160   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 74 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
74

1) Кратко описание
Диагностични препарати ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
360   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 63



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 75 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
75

1) Кратко описание
Диагностични препарати ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 76 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
76

1) Кратко описание
Диагностични препарати ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 64



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
160   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 77 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
77

1) Кратко описание
Диагностични препарати V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
240   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 65



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 78 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
78

1) Кратко описание
Диагностични препарати VІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 79 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
79

1) Кратко описание
Диагностични препарати VІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 66



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1920   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 80 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
80

1) Кратко описание
Диагностични препарати VІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
600   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 67
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 81 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
81

1) Кратко описание
Диагностични препарати ІХ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
220   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 82 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
82

1) Кратко описание
Тестове за определяне на МПК чрез серийни разреждания в бульон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
390   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 83 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
83

1) Кратко описание
Е-тест ленти за определяне на антибиотична резистентност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
18000   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 69
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 84 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
84

1) Кратко описание
Тестове за детекция на механизми на антибиотична резистентност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
90   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 85 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
85

1) Кратко описание
Антибиотични дискове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1720   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 86 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
86

1) Кратко описание
Антибиотични дискове EUCAST

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
230   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 71
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 87 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
87

1) Кратко описание
Антимикотичнитични дискове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
120   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 88 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
88

1) Кратко описание
Сухи хранителни среди І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2070   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 89 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
89

1) Кратко описание
Сухи хранителни среди ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3180   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 73
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 90 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
90

1) Кратко описание
Сухи хранителни среди ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
140   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 91 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
91

1) Кратко описание
Сухи хранителни среди ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 74
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
680   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 92 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
92

1) Кратко описание
Сухи хранителни среди V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
320   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 75



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 93 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
93

1) Кратко описание
Течни хранителни среди І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3060   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 94 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
94

1) Кратко описание
Течни хранителни среди ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 76



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
260   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 95 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
95

1) Кратко описание
Готови хранителни среди – петри І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
170   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 77



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 96 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
96

1) Кратко описание
Готови хранителни среди – петри ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
540   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 97 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
97

1) Кратко описание
Готови хранителни среди – петри ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 78
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
160   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 98 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
98

1) Кратко описание
Готови хранителни среди – петри ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
270   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 79



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 99 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  
99

1) Кратко описание
Готови хранителни среди – урикулт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 100 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 100

1) Кратко описание
Среди за хемокултури І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 80
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 101 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 101

1) Кратко описание
Среди за хемокултури ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
560   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 81



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 102 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 102

1) Кратко описание
Багрила

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
630   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 103 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 103

1) Кратко описание
Мануални системи за идентификация и антибиограма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 82
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
540   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 104 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 104

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 83
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 105 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 105

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
630   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 106 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 106

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
310   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 107 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 107

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане - ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
480   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 85
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 108 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 108

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
540   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 109 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 109

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. VІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 86
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3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
490   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 110 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 110

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. VІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
470   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 87
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 111 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 111

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. VІІІ 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
490   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 112 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 112

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и 
софтуер за отчитане. ІХ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 88
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3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
170   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 113 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 113

1) Кратко описание
Мануални микросистеми за определяне на чувствителност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
240   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 89
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 114 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 114

1) Кратко описание
Консуматив, съвместим с автоматизирана система за идентификация 
и антибиограма  VITEK 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3510   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 115 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 115

1) Кратко описание
Консуматив, съвместим с АРI системи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
570   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 116 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 116

1) Кратко описание
Консуматив, съвместим с автоматизирана система за хемокултури 
BaCT/ALERT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
690   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 117 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 117

1) Кратко описание
Консуматив, съвместим с имунологичен анализатор mini VIDAS

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2460   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 118 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 118

1) Кратко описание
Химически индикатори за ефективност на стерилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500
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3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
110   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 119 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 119

1) Кратко описание
рН – индикатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2070   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 120 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 120

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 120

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1830   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 121 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 121

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 121

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1020   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 122 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 122

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 122

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 123 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 123

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 123

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
220   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 124 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 124

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 124

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3170   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 125 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 125

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 125

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
110   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 126 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 126

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 126

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
120   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 127 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 127

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 127

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 98



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 128 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 128

1) Кратко описание
ID микротипизираща система за центруфуга ID-Centrifuges 6S

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
19000   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 99



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 129 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 129

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 129

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 130 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 130

1) Кратко описание
Мануален стрип ридер EL-301

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 100
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1800   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 131 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 131

1) Кратко описание
COMB SCAN ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4930   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 101



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 132 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 132

1) Кратко описание
COMB SCAN ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
230   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 133 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 133

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 133

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 102



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
70   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 134 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 134

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 134

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
110   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 103



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 135 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 135

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 135

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
110   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 136 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 136

1) Кратко описание
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 136

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 104



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
110   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 137 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 137

1) Кратко описание
Хемоглобинометър DiaSpect

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2700   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 660bf5e0-062f-4e66-8298-29649da0758b 105



Партида: 00444 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 138 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 138

1) Кратко описание
Автомат за тъканно инфилтриране Лайка ТР 1020

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 139 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 139

1) Кратко описание
Остриета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 140 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 140

1) Кратко описание
Стъклени изделия за лабораторна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
580   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 141 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 141

1) Кратко описание
Лабораторна посуда –стъкло

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1140   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 142 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 142

1) Кратко описание
Лабораторна посуда – пластмаса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 143 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 143

1) Кратко описание
Лабораторна посуда -  метал

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
880   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 144 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 144

1) Кратко описание
Пипети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
540   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 145 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 145

1) Кратко описание
Еднократни контейнери за биологичен материал

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3680   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 146 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 146

1) Кратко описание
Затворена система за вземане на венозна кръв - тип І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10850   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 147 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 147

1) Кратко описание
Затворена система за вземане на венозна кръв - тип ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2330   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 148 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 148

1) Кратко описание
Система за СУЕ-затворена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4860   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 149 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 149

1) Кратко описание
Друг консуматив за затворена система за вземане на венозна кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1100   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 150 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 150

1) Кратко описание
Игли и холдери за превенция от биологичен риск

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4000   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 151 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 151

1) Кратко описание
Система за вземане на артериална кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 152 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 152

1) Кратко описание
Други І

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
200   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 153 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 153

1) Кратко описание
Други ІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
830   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 154 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 154

1) Кратко описание
Други ІІІ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
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съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
320   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 155 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 155

1) Кратко описание
Други ІV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Периодична доставка на лабораторни раективи и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД

Обособена позиция №: 156 Заглавие на обособената позиция: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№ 156

1) Кратко описание
Други V

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33696500

3) Количество или обем
съгласно техническата спецификация

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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

начало/завършване (в приложимите случаи)

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

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт

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

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

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

5 Далекосъобщителни услуги

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

7 Компютърни и свързаните с тях услуги

8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)

9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

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

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

13 Рекламни услуги

14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

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

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

Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти

18 Услуги на железопътния транспорт

19 Услуги на водния транспорт

20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

21 Юридически услуги

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

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

24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

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

27 Други услуги

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

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

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

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

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

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

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

(8)С изключение на трудови договори.

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