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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз 
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ois@publications.europa, 
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Директива 2004/18/ЕО 

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН_____________________________________________
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:_______________________________
Официално наименование
Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич АД 
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
124141302
Пощенски адрес
ул. Панайот Хитов № 24
Град
Добрич

Пощенски код
9300

Държава
Република
България

Място/места за контакт Телефон
058 600160

На вниманието на
Елена Григорова
Адрес за електронна поща 
oblb0bergon.net

Факс
058 600414

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL): 
www.mbal-dobrich.com 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://zop.mbal-dobrich.com/
Допълнителна информация може да бъде получена от:

[ХЗГорепосоченото/ите място/места за контакт
□Друго (моля, попълнете приложение АЗ)____________________________

^публичноправна организация

□  европейска институция/агенция или 
международна организация

□Друго (моля, пояснете):____________
□регионална или местна агенция/служба_____ __________________________________
1.3) 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):____________
ЕЗ Здравеопазване_____________________________________________
1.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи_________________

1.2) Вид на възлагащия орган
□  министерство или всякакъв друг 

национален или федерален орган, 
включително техни регионални или 
местни подразделения

□  национална или федерална 
агенция/служба

□регионален или местен орган
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Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Да D  Не 
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена 
в приложение А)______________ __ ______________________________________

РАЗДЕЛ Н.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория -  доставки или услуги, която съответства в най-голяма 
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и_________________________

^Доставки D  Услуги
Категория услуга No 
(Моля, вижте приложение 
В1 относно категориите 
услуги)

Основно място на изпълнение или на доставка
Болнична аптека на "МБАЛ- Добрич" АД гр. Добрич
II.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение______ Да D  Не
П.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките 
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
Предмет на обществената поръчка е доставката на медицински 
изделия по 83 обособени позиции.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
350000 Валута: BGN
или Обхват: между________и ________  Валута:
Обособени позиции (за информация относно обособенитр позиции използвайте 
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: __________________ Да ЕЛЗ He О
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен обект

Основен
речник
33140000

Допълнителен речник 
(в приложимите случаи)

II.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
II.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да П  Не ЕЗ
(GPA)
II.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки
и услуги в част II.2)
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия във връзка с поръчката ____________________________________
111.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат: (ако това е известно, предоставете информация 
само в случаи на поръчки за строителство):

III.2) Условия за участие __________________________________________
Ш.2.1) 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________________________________________________________
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________________
VI. 1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 53
средства от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство: (URL)

Законодателство в областта на опазването на околната среда: (URL)

Закрила на заетостта и условия на труд: (URL)

За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които 
може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда, 
закрилата на заетостта и условията на труд, моля попълнете приложение A.II-IV (в 
приложимите случаи)
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18/02/2016 дд/мм/гггг ___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ________

I) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 
информация
Официално наименование

УЛГЛ: ed6e9da9-6370-47c3-894c-165634ее7092 3
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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):

II) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от
която може да бъде получена информация относно данъците
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):

III) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от 
която може да бъде получена информация относно опазването на околната среда
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, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от
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която може да бъде получена информация относно закрилата на заетостта и 
условията на труд ______________________________________
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):

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

(Използвайте приложение А, раздел V толкова пъти, колкото е необходимо)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел И.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Инсулинови спринцовки и 
игли
1) Кратко описание
Инсулинови спринцовки и игли
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция има 3 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството дд/мм/гггг_____________________________________

УНП: ed6e9da9-6370-47c3-894c-165б34ее7092 5
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завършване на строителството дд/мм/гггг__________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВЗРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Спринцовки и игли_________
1) Кратко описание
Спринцовки и игли
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 11 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
30000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВИ Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:_______________________
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Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Спринцовки за хранене
1) Кратко описание
Спринцовки за хранене
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен
речник

Допълнителен речник 
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за перфузори
1) Кратко описание
Консумативи за перфузори
2) Общ терминологичен речник (CPV)_______________ ___________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 3 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
5000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:
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4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството _______ _ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг _____________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици нестерилни_______
1) Кратко описание
Ръкавици нестерилни
2) Общ терминологичен речник (СРУ)_____________________________ _____________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______ ______  33140000_____________________________ ___________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
25000 Валута: BGN
или обхват: между________и _______ _ Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: ed6e9da9-6370-47c3-894c-165634ее7092 8



Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел И.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици стерилни_________
1) Кратко описание
Ръкавици стерилни
2) Общ терминологичен речник (CPV) _________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 6 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
9000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _______  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Инфузионни системи
1) Кратко описание
Инфузионни системи
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)
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Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
20000 Валута: BGN
или обхват: между _ _ _____ и _______  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
Q Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВЗ Раздел Н.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Трансфузионни системи_____
1) Кратко описание
Трансфузионни системи
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000 _______________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция включва 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
5000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _____ __ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг__________________________________
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Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел И.А: Обект на поръчката -  (Строителство)

Раздел П-Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Нелатонови катетри_________
1) Кратко описание
Нелатонови катетри
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 10 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД

[ IУНП: ed6e9da9-6370-47c3-894c-l65634ee7092



Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Еднократни уретрални 
катетри с връх тип Тиман_______________________________________________________
1) Кратко описание
Еднократни уретрални катетри с връх тип Тиман__________________
2) Общ терминологичен речник ( C P V ) ___________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000 _________________________ ______
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 10 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _ _ _ _ _  (считано от датата на възлагане на 
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)__________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Ректални катетри__________
1) Кратко описание :
Ректални катетри
2) Общ терминологичен речник (CPV)_________ _________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 8 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN

или обхват: между________и _______ _ Валута:
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Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
_______  ̂дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел II.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Уретрални катетри- фолиеви
1) Кратко описание
Уретрални катетри- фолиеви
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000____________________________ ____________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 9 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_____ _ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци:________или в дни ________  (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
(ЦРаздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Уретрални катетри от латекс 
тип нелатон ____________________________________________
1) Кратко описание
Уретрални катетри от латекс тип нелатон
2) Общ терминологичен речник (CPV) ___________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000 _____________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 18 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане да
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВЗРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Уретрални катетри от 
силикон тип нелатон
1) Кратко описание
Уретрални катетри от силикон тип нелатон
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Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 4 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между_____ _ и ________ Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Уретерални катетри________
1) Кратко описание
Уретерални катетри
2) Общ терминологичен речник (CPV)________________________________ __________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 6 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 

дд/мм/гггг
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Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЕЙ]Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Сет за супрапубична 
деривация на урината___________________________________________________________
1) Кратко описание
Сет за супрапубична деривация на урината
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 3 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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

Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Игли за биопсичен пистолет
1) Кратко описание
Игли за биопсичен пистолет
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________ _______________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______ _________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел Н.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)__________ ________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за венозно 
канюлиране _____________________________________________________________
1) Кратко описание
Консумативи за венозно канюлиране
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)
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Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 8 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
20000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
□Раздел II.A: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел II.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Назогастрални сонди и 
ендобронхиални катетри________________________________________________________
1) Кратко описание
Назогастрални сонди и ендобронхиални катетри
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 8 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1000 Валута: BGN

или обхват: между ■ и ________ Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството дд/мм/гггг_______
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Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

завършване на строителството дд/мм/гггг__________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)______ _____________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Сонда за хранене на 
недоносени
1) Кратко описание
Сонда за хранене на недоносени
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 4 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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

Настоящото приложение се отнася до
ОРаздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел И.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Торакални дренове________
1) Кратко описание
Торакални дренове
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 5 подпозиции
(ако това е известно, посочете само е цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
200 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел II,Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Редон дренажи _________
1) Кратко описание
Редон дренажи
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: ed6e9da9-6370-47c3-894c-165б34ее7092 20
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3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа б подпозиции
(ако това е известно, посочете само е цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел Н.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел Н.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Специфични дренажи______
1) Кратко описание
Специфични дренажи
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_______ _________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ИЗ Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)____________________ ______
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "(4БАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Резорбируем хемостатик от 
регенерирана целулоза ___________________________________________
1) Кратко описание
Резорбируем хемостатик от регенерирана целулоза________________
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000___________ _____________________________
3) Количество или обем
24 бр.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN

или обхват: между________и _____ _ Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: ___________________
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Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Стерилна желатинова 
кръвоспираща гъба_______
1) Кратко описание
Стерилна желатинова кръвоспираща гъба
2) Общ терминологичен речник (СРУ) _____________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
160 бр.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_ _ _ _ _  дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг________________ _________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Е] Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: Клипсове за лапароскопски 
операции
1) Кратко описание
Клипсове за лапароскопски операции
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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1000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _______ _ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
[ЦРаздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: Трахеостомни канюли______
1) Кратко описание
Трахеостомни канюли
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 30 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II. А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел Н.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
интубация_____________________________________________________________________
1) Кратко описание
Медицински изделия за интубация
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 15 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
2000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_____ _ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: Интубационни тръби 
прозрачни за неонатология
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1) Кратко описание
Интубационни тръби прозрачни за неонатология
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен обект

Основен
речник
33140000

Допълнителен речник 
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Обособената позиция включва 3 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане й/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел II.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: Интубационни тръби 
непрозрачни за неонатология
1) Кратко описание
Интубационни тръби непрозрачни за неонатология
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 3 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _______  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел И.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Супраглотисни въздуховоди
1) Кратко описание
Супраглотисни въздуховоди
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 7 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за , 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
______ _ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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

Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел И.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Маски специални__________
1) Кратко описание
Маски специални_________________________________________________
2) Общ терминологичен речник (CPV) _______________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект____________  33140000________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 11 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството _______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг______ ____________________ ______
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.A: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВЗРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)________ ___________ _______
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
интензивно лечение
1) Кратко описание
Медицински изделия за интензивно лечение
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 10 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
5000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Катетри за централни 
източници
1) Кратко описание
Катетри за централни източници
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______ _______ 33140000_________ _______________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 22 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_____ _ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството дд/мм/гггг______________________________________
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завършване на строителството дд/мм/гггг__________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Феморални катетри________
1) Кратко описание
Феморални катетри
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________ ________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само е цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
100 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)

________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
[ХЦ Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:_______________________
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Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Артериални катетри________
1) Кратко описание
Артериални катетри
2) Общ терминологичен речник (CPV) _________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВЗРаздел ИБ: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Сет за перитониален лаваж
1) Кратко описание
Сет за перитониален лаваж
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
5 бр.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100 Валута: BGN

или обхват: между и Валута:
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4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _______  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Умбиликален катетър за 
обменно кръвопреливане
1) Кратко описание
Умбиликален катетър за обменно кръвопреливане
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
редник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
1 бр.
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел Н.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Спинални игли____________
1) Кратко описание
Спинални игли
2) Общ терминологичен речник (CPV)_______ __________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект____________  33140000 _____________ _______________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 5 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Сет за епидурална анестезия 
трикомпонентен__________ _____________________________________________________
1) Кратко описание
Сет. за епидурална анестезия трикомпонентен
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_____ __ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг _______________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
П Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
|%| Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: Сет за епидурална анестезия 
многокомпонентен
1) Кратко описание
Сет за епидурална анестезия многокомпонентен
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)________
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________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_____' дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг___________________ ___________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
US Раздел Ц-Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)________________________ ___
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: Хирургически игли с 
федериращо ухо
1) Кратко описание
Хирургически игли с федериращо ухо
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 21 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
2000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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

Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВИ Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги) ________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: Полиамидни хирургически 
конци
1) Кратко описание
Полиамидни хирургически конци
2) Общ терминологичен речник (CPV)_________________________________ _________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 5 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
5000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация та различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_ _ _ _ _  дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел Н.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за.нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Атравматични игли
1) Кратко описание
Атравматични игли
2) Общ терминологичен речник (СРУ)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 40 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
20000 Валута: BGN
или обхват: между________и • Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
Eg!Раздел II.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)________ ___________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: Хирургични конци и 
остриета за скалпели________________ ___________________________________________
1) Кратко описание
Хирургични конци и остриета за скалпели
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 14 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
2000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за .
начало на строителството дд/мм/гггг______________________________________

УНП: ed6e9da9-6370-47c3-894c-165634ee7092 37



Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

завършване на строителството дд/мм/гггг__________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)______________________ _
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: Медицински восък_________
1) Кратко описание
Медицински восък
2) Общ терминологичен речник (СРУ) ________ ________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_________  33140000_________________________________________
3) Количество или обем
48 оп.
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II. А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЕЦРаздел-Н.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:__________________ _
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Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: Лепило и ленти за
хирургически цели
1) Кратко описание
Лепило и ленти за хирургически цели
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на Поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_____ _ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
Q Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
[^Раздел ИВ: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: Марлени превързочни 
материали_____________________________________ ________________________
1) Кратко описание
Марлени превързочни материали
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 11 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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52000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________ Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в д н и ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг__________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
П  Раздел I1.A; Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел ИБ: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: Гипсов превързочен 
материал
1) Кратко описание
Гипсов превързочен материал
2) Общ терминологичен речник (СРУ)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 3 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
5000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по. възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)______________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: Санпласт_________________
1) Кратко описание
Санпласт
2) Общ терминологичен речник (CPV)_________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000________________________________ _
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 3 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
7000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 12 или в дни _______  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
IE1 Раздел Н.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: Стерилни постоперативни 
превръзки
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1) Кратко описание
Стерилни постоперативни превръзки
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 5 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ _ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: Нестерилни медицински 
изделия
1) Кратко описание
Нестерилни медицински изделия
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 9 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _______  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел И.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: Стерилни изделия за 
операционен блок
1) Кратко описание
Стерилни изделия за операционен блок
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000___________________ ____________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
2000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел II. А: Обект на поръчката -  (Строителство)
[ХЦРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
неонатология
1) Кратко описание
Медицински изделия за неонатология
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000___________________________________ _____
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 3 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг

Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВЗРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за очни 
операции
1) Кратко описание
Консумативи за очни операции
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 9 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
ПРаздел Н.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел II.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 56 Заглавие на обособената позиция: Консуматив за стерилизация
1) Кратко описание
Консуматив за стерилизация
2) Общ терминологичен речник (CPV)____________________ ___________ ___________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 11 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
7000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)

дд/мм/гггг____________________________________________________________
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Продължителност в месеци: 12 или в дни _______  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II. А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги) _________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 57 Заглавие на обособената позиция: Регистрираща хартия_______
1) Кратко описание
Регистрираща хартия
2) Общ терминологичен речник (CPV) ____________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 9 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
2000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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

Настоящото приложение се отнася до
□ Раздел II. А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел ИБ: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 58 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за ЕКГ 
апарати
1) Кратко описание
Медицински изделия за ЕКГ апарати
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция 9 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
9000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг______________________________ ,
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II. А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 59 Заглавие на обособената позиция: Контактен гел за 
ултразвукова диагностика
1) Кратко описание
Контактен гел за ултразвукова диагностика
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
УНП: ed6e9da9-6370-47c3-894c-l65634ee7092 р в Ч Н И К

Г Л --------- ------ С ____ 4 9  1/1А АЛА

(в приложимите случаи) 47



Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

3) Количество или обем
140 оп х 5 л
(ако това е известно, посочете само е цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и _______ Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ______ _ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЮРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)_______________ ___________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 60 Заглавие на обособената позиция: Плеврални катетри и водачи
1) Кратко описание
Плеврални катетри и водачи
2) Общ терминологичен речник (СРУ)____ _____________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект______ _________33140000 ________________________ ______________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 3 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството _ ______ дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
□ Раздел II,А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)_________________ __________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 61 Заглавие на обособената позиция: Пособия за измерване на 
кръвно налягане
1) Кратко описание
Пособия за измерване на кръвно налягане
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 5 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЕВИ Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:_______________________
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Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 62 Заглавие на обособената позиция: Стерилни разтвори за 
оперативно поле_______________________________________________________________
1) Кратко описание
Стерилни разтвори за оперативно поле
2) Общ терминологичен речник (CPV) ______________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 10 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЕВИ Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 63 Заглавие на обособената позиция: Картонени кутии за 
съхранение
1) Кратко описание
Картонени кутии за съхранение
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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1000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
Ц<3 Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 64 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
клинична лаборатория
1) Кратко описание
Медицински изделия за клинична лаборатория
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 42 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
2000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)

________ _ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _____ _ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЦХЦРаздел ИБ: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 65 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
лаборатории______________________________________________________________ ____
1) Кратко описание
Медицински изделия за лаборатории
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 9 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута;

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството '_____дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг______ __________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел Н.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 66 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
микробиологична лаборатория
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1) Кратко описание
Медицински изделия за микробиологична лаборатория
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 15 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ _ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________ _______________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги) _______________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 67 Заглавие на обособената позиция: Кошмия на ДОРМИЯ за 
екстракция на уретерни конкременти____________________ ________________ ________
1) Кратко описание
Кошмия на ДОРМИЯ за екстракция на уретерни конкременти 5 Ch с 4 
жила на върха за еднократна употреба____________________________
2) Общ терминологичен речник (CPV)_____________ _________ _______________ _

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000 _________________________________
3) Количество или обем
1 бр.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
100 Валута: BGN

или обхват: между _ _ _ _ _  и ________ Валута:
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4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _ _ _ _ _ _  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 68 Заглавие на обособената позиция: Тестове______ ____________
1) Кратко описание
Тестове
2) Общ терминологичен речник (CPV)_________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_______________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 7 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_____ __ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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 
Настоящото приложение се отнася до
СИ Раздел II. А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б; Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 69 Заглавие на обособената позиция: Затворена система за вземане 
на кръв
1) Кратко описание
Затворена система за вземане на кръв
2) Общ терминологичен речник (CPV)___________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 14 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
17000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _______  (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЕЕ1 Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 70 Заглавие на обособената позиция: Лабораторни изделия за 
изследване на урина___________________________________________________
1) Кратко описание
Лабораторни изделия за изследване на урина__________
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 4 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) 
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в д н и ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
□Раздел И.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел Ц.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 71 Заглавие на обособената позиция: Лабораторни изделия за 
изследване на периферна кръв
1) Кратко описание
Лабораторни изделия за изследване на периферна кръв
2) Общ терминологичен речник (CPV)_______________________________ _

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000__________________________________ _
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 4 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
3000 Валута: BGN
или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно) ______
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________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_______________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 72 Заглавие на обособената позиция: Микроепруветки__________
1) Кратко описание
Микроепруветки
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 4 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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

Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
1 Е 1  Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)_____ ______________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 73 Заглавие на обособената позиция: Други медицински изделия
1) Кратко описание
Други медицински изделия
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_______ _________ ___________ ____________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 5 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел II.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 74 Заглавие на обособената позиция: Пособия и принадлежности
1) Кратко описание
Пособия и принадлежности
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник

Основен обект 33140000
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 4 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
2000 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството_______ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг ________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
EjjjslРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 75 Заглавие на обособената позиция: Тест-ленти________________
1) Кратко описание
Тест-ленти
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект _____________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ______ _ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството _ _ _ _ _ _  дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________

УНП: ed6e9da9-63 70-47сЗ-894с-165634ee7092 59



Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до 
ПРаздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)______
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 76 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
стомирани пациенти
1) Кратко описание
Медицински изделия за стомирани пациенти
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_________ ______33140000____________________________________ _
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
ПРаздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел ИБ: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:_______________________

УНП: ed6e9da9-63 70-47сЗ-894с-165634ее7092 60



Партида: 83 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 77 Заглавие на обособената позиция: Други санитарни материали
1) Кратко описание
Други санитарни материали
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 11 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
10000 Валута: BGN

или обхват: между________и __ _____  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_______ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството ______ дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ВЗ Раздел ИБ: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 78 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за 
ендоскопии
1) Кратко описание
Медицински изделия за ендоскопии
2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 4 подпозиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
1000 Валута: BGN
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или оЬхват; между и валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг___________________ ___________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел II.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)___________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 79 Заглавие на обособената позиция: Електрод за АПК__________
1) Кратко описание
Електрод за АПК, съвместим с апарат АМЕТОН 820 АР
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект______________ 33140000_________________________________________
3) Количество или обем
2 бр.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството _ _ _ _ _  дд/мм/гггг
завършване на строителството 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
Настоящото приложение се отнася до
□Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
^Раздел Н.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)__________________________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД 
Обособена позиция №: 80 Заглавие на обособената позиция: Мундщуци_______________
1) Кратко описание
Мундщуци______
2) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект_______________ 33140000____________________ ____________________
3) Количество или обем
Обособената позиция съдържа 2 подпозиции
(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 дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
_____ _дд/м м /гггг .
Продължителност в месеци: 12 или в дни _ _ _ _ _  (считано от датата на възлагане на 
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството _____ дд/мм/гггг
завършване на строителството дд/мм/гггг_________________________________
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
□  Раздел П.А: Обект на поръчката -  (Строителство)
ЕхЦРаздел П.Б: Обект на поръчката -  (Доставки или услуги)_________________ __________
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ- Добрич" АД
Обособена позиция №: 81 Заглавие на обособената позиция: Жигли/ назъбена тел за 
рязане на кости/ 45 см
1) Кратко описание
Жигли/ назъбена тел за рязане на кости/ 45 см
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен Допълнителен речник
речник (в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
3) Количество или обем
2 0 бр.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
500 Валута: BGN

или обхват: между________и ________  Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за 
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: 12 или в дни _______ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за 
начало на строителството________дд/мм/гггг
завършване на строителството 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 II: Обект на поръчката 
___________ ______Директива 2004/18/EQ_________________

Категория № (1) П ред м ет
1 Услуги  по поддръжка и ремонт
2 Услуги  на сухопътния транспорт(2), вклю чително услуги  с  бронирани автомобили и куриерски 

услуги, с изклю чение на превоз на поща
3 Услуги  на въздуш ния транспорт за превоз на пътници и товари , с изклю чение на превоз на 

поща
4 Превоз на пощ а по суш а(З) и по въздух
5 Д алекосъобщ ителни  услуги
6 Ф инансови  услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови  и инвестиционни услуги(4)
7 Компю търни 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 общ ественото  мнение
11 Консултантски  услуги по управление(б) и свързани с  тях  услуги
12 Архитектурни  и инж енерни услуги; услуги  по градоустройствено планиране и по паркова 

архитектура;свързани научни и технически  консултантски  услуги; услуги , свързани  с 
технически  изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги
14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвиж ими имоти
15 Издателски  услуги  и услуги  по печат срещ у възнграж дение или по договор
16 Услуги  по събиране  и третиране  на отпадъци, вклю чително канализационни води; санитарни 

и сходни услуги
К атегория № (7) П ред м ет

17 Услуги  на хотели и ресторанти
18 Услуги  на ж елезопътния транспорт
19 Услуги  на водния транспорт
20 Спомагателни  и допълнителни услуги в транспорта
21 Ю ридически  услуги
22 Услуги  по набиране  и предоставяне на работна сила(8)
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24 О бразователни  услуги  и услуги, свързани с проф есионално 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 прилож ение II А  към нея.
(2) С  изклю чение на услугите  на ж елезопътния транспорт по категория 18.
(3) С изклю чение на услугите  на ж елезопътния транспорт по категория 18.
(4) С  изклю чение на ф инансови  услуги  във връзка с  издаването, продаж бата, покупката или прехвърлянето на 

ценни книжа или други  ф инансови  инструменти, и услуги  на централни банки. Същ о така се  изключват: 
услугите, вклю чващ и придобиването  или наемането, независимо с какви ф инансови  средства, на земя, 
същ ествуващ и сгради  или друго  недвиж имо имущ ество, или във връзка с  права върху такива. Д оговорите  за 
ф инансови  услуги , които са склю чени едновременно със, преди или след договора за  придобиване  или наем, 
независимо от тяхната ф орма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5) С  изклю чение на услуги  за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези , при които ползите 
възникват изклю чително в полза на възлагащ ия орган за негова употреба при провеж дането  на собствените 
му дейности , при условие  че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащ ия орган.

(6) С  изклю чение на услуги  по арбитраж  и помирение.
(7 ) Категории услуги  по смисъла на член 21 от Д иректива 2004 /18/ЕО  и прилож ение II Б към нея.
(8) С изклю чение на трудови  договори.
(9) С  изклю чение на договори  за придобиването, разработването, производството  или съвместното  производство

на програмен материал от излъчващ и организации и договори за програмно телевизионно  време.______________
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