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България-Сливен: Медицински консумативи
2018/S 085-191281

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

„МБАЛ Д-р Иван Селимински — Сливен” АД
119502733
гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — организатор „Маркетинг”
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://zop.mbal.sliven.net/current/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван Селимински — Сливен” АД

II.1.2) Основен CPV код
33140000

II.1.3) Вид на поръчка

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
http://zop.mbal.sliven.net/current/
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Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на медицински консумативи. Поръчката е разделена на 34 броя самостоятелно обособени
позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), всяка от които е обозначена със
собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в раздел ІІ „Технически
спецификации” към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за
всички номенклатури (редове) на обособената позиция.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 412 555.93 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Спринцовки и игли
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA19

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
1.1 Спринцовки 2 мл, двусъставна, без игла, опак. 100 бр., бр. — 300 000;
1.2 Спринцовки 5 мл, двусъставна, без игла, опак. 100 бр., бр. — 300 000;
1.3 Спринцовки 10 мл, двусъставна, без игла, опаковка 100 бр, бр. — 220 000;
1.4 Спринцовки 20 мл, двусъставна, без игла, опак. 100 бр., бр.— 160 000;
1.5 Спринцовка 1 сс с игла 27G х 1/2 трикомпонентна с деление на скалата 0.02 — (туберкулинова
спринцовка) бр.— 400;
1.6 Спринцовка 1мл инсулинова 100Е с отделяема игла 29 G Х1/2 бр. — 5000;
1.7 Игли за спринцовки тип луер 18 G/ 20 G/ 22 G/ 23 G/ 18 G 1 ?; / 27 G 3/4, бр. — 703 000;
1.8 Игли със защитен механизъм за превенция от убождане след употреба 20G, 22G, 18G бр. — 10 000;
1.9 Спринцовка 50 мл, катетърен тип, иригационна, бр. — 500;
1.10 Катетър бътерфлай (или еквивалентно), прозрачни крилца за фиксиране, цветови код за размера,
удължител с луер лок, 21 G 23 G 25 G бр.-300.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 68 024.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
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Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Периферен венозен катетър и принадлежности към него
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA19

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
2.1 Катетър изработен от политетрафлуоретилен (PTFF) или полиуретан (PUR) с инжекционен порт с
крилца с цветен код на диаметъра, стерилни 16 G;18 G;20 G;22 G;24 G, бр. — 150 000
2.2 Катетър за периферно венозно канюлиране от полиуретан с цветен код на диаметъра, крилца за
фиксиране и втори вход за инфузия, вграден самоактивиращ се защитен механизъм за автоматично
покриване на иглата 14 G 16 G; 18 G; 20G; 22 G;24 G бр. — 5000;
2.3 Капаче за абокат стерилно, бр. — 10 000;
2.4 Трипътно кранче за абокат, налягане до 4 бара, дебит 500 мл, бр. — 2000;
2.5 Стерилна превръзка за интравенозен катетър прозрачна от полиуретанов филм, с прорез за
фиксиране на катетри и канюли размер 6/7 см, бр. — 60 000;
2.6 Стерилна превръзка за интравенозен катетър, хипоалергична, адхезивна, с абсорбираща подложка,
водонепропусклива,с прорез; 6/8 см, бр.60 000;
2.7 Спайк за аспирация от многодозови флакони с бактериален филтър и филтър за частици 5 мк, капаче
за покриване на аспирационният порт, стандартен шип, бр. — 4000;
2.8 Комбиниран стопер за катетри и спринцовки, бр. — 500.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62 188.33 BGN
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицински изделия за перфузор
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA18

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
3.1 Спринцовка 50мл, трисъставна, перфузионна с деление на скалата 1 милилитър, luer lock, без игла,
с улей на буталото, позволяващ стабилен захват на перфузора, Т-образна форма на петата на буталото,
фабрично изработен фиксатор на предната част за сигурно захващане на помпата, бр. — 62 000;
3.2 Система за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1,45 х 2,75 мм, дължина 1,50 м, бр. — 18 000;
3.3 Система за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1,45 х 2,75 мм, дължина 1,80 м, бр. — 500.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 645.83 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не
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II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Системи за инфузия, трансфузия и перфузия
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA18

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
4.1 Система за инфузия с метална игла и чорапче от мека пластмаса, бр. — 130 000;
4.2 Система за инфузия с пластмасова игла и чорапче от мека пластмаса, с допълнителен порт,
позволяващ манипулация, без да се отчленява от постоянната венозна канюла, бр. — 10 000;
4.3 Система за хемотрансфузия с пластмасова игла, съвместима със сакове, бр. — 10 000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 475.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Катетри и сонди
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Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA23

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
5.1 Катетър фолей двупътен различни размери № 8; 10; 12; 14; 16; 18;20; 22; 24, бр. — 9816;
5.2 Катетър фолей, двупътен, обем на балона 5/15 мл, различни размери № 14;16;18; 20; 22; 24, бр. —
300;
5.3 Катетър„Пецеров”, различни размери № 14; 16; 18; 20; 22, бр. — 200;
5.4 Катетър фолей трипътен, различни размери № 14; 16; 18; 20; 22; 24, бр. — 500;
5.5 Катетър нелатон, различни размери № 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26, бр. — 8000;
5.6 Назодуоденална сонда, градуирана, различни размери № 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26, бр. — 2000;
5.7 Сонда за хранене за бебета № 4; № 6; № 8; № 10 със заоблен връх; 2 странични отвора; със
запушалка, градуирана, бр. — 8000;
5.8 Катетър абдоминален, различни размери, от № 18 до № 30, бр. — 2100;
5.9 Уринаторни торби с клапан, долно източване — 2000 мл, маркировка за обем; стерилна, с
възможност за закрепване, индивидуално опаковани, бр. — 100;
5.10 Уринаторни торби с клапан, долно източване — 2000 мл, нестерилна, маркировка за обем; с
възможност за закрепване бр. — 13 000;
5.11 Катетър аспирационен ендотрахеален G 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22, централен отвор + 2 странични;
без страничен отвор за вакуум контол, бр. — 1300;
5.12 Катетър назален за кислород еднократен, тип очила за деца и възрастни, бр. — 120;
5.13 Катетър „Фогарти”, бр. — 10.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 177.37 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Защитно облекло
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA16

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
6.1 Маски меки, трислойни с връзки, бр. — 3200;
6.2 Маски меки, трислойни с ластик, бр.- 60 000;
6.3 Операционни шапки еднократни, от нетъкан текстил, тип боне, различни размери, d 53—60, бр. — 24
000;
6.4 Престилки за посетители от нетъкан текстил, с дълъг ръкав, плетен маншет,връзки, бр.— 200;
6.5 Престилки от полиетилен, предни, бр. — 4500;
6.6 Калцуни къси от полиетилен, дължина 38—44, бр. — 24 000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 300.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
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Ръкавици за преглед
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA16

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
7.1 Полиетиленови ръкавици, с грапава повърхност, бр. — 200 000;
7.2 Нестерилна латексова ръкавица с пудра. Да е с ръбче, улесняващо поставянето. Да отговаря на ЕN
455 1-4 AQL 1.5 (или еквивалентно); размери S; M; L, бр. — 260 000;
7.3 Нестерилни нитрилови ръкавица без пудра и латексови протеини. Да е с ръбче, улесняващо
поставянето. Да отговаря на ЕN 455 1-4; AQL 1,5 (или еквивалентно); размери S; M; L, бр. — 100 000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 016.67 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Стерилни хирургични ръкавици
Обособена позиция №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA27

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
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Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
8.1 Хирургични ръкавици — стерилни латексови без пудра, с хидрофобно покритие № от 5,5 до № 9,
с чувствителни пръсти, AQL 1, за микрохирургия и офталмология, дебелина на пръстите 0,17 мм, на
дланта 0,16 мм, на маншета 0,16 мм., бр. — 14 000;
8.2 Ръкавици стерилни, естествен гумен латекс с пудра, с ръб . Съответстват на Европейската директива
за мед. изделия 9342 ЕЕS клас ІІІ и EN 455-4:2010 (или еквивалентно); размери от № 6.0; № 7.0; №7.5 №
8.0 до № 8.5, бр. — 70 000;
8.3 Латексови стерилни ръкавици без пудра, с хидрофобно покритие, усилени за ортопедия и ринг против
изхлузване; кафяви, дебелина на пръстите 0,33 мм, на дланта 0,24 мм, на манщета 0,20 мм; размер от 6
до 9,0, бр. — 14 000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39 666.67 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Стерилни ръкавици за акушерство и гинекология
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA12

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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9.1 Стерилни ръкавици с дължина до лакътя, мин. 450 мм, за ефективна защита в акушерство и
гинекология, размери от 6,5 до 9,0, бр. — 600.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 540.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Общ консуматив
Обособена позиция №: 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA16

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
10.1 Остриета за скалпели, еднократни, различни размери № 10 до № 24, бр. — 20 000;
10.2 Дръжка за острие за скалпел, бр. — 100;
10.3 ЕКГ електроди за възрастни, бр.— 14 000;
10.4 ЕКГ електроди за монитор, детски, F 301, бр. — 500;
10.5 Контактен гел за ултразвукова диагностика туби х 5л, бр. — 100;
10.6 Пъпни клампи, бр. — 2600;
10.7 Ленти за родилки и бебета, комплект: бяла за родилка;синя/розова за бебе, бр. — 2600;
10.8 Шпатули за гърло дървени, с гладки краища за деца и възрастни, бр. — 10 000;
10.9 Контейнер за микробиологично изследване — 15 мл, стерилен, PVC с винтово капаче, без шпатулка,
бр. — 4000;
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10.10 Контейнер за секрети 50—60 мл, прозрачен, стерилен, изработен от твърда пластмаса, стабилна
основа, с капачка на винт и плътно затваряне, широко гърло не по-малко от 35 мм, с етикет за
маркиране, бр. — 20 000;
10.11 Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета, нестерилен, бр. — 600;
10.12 Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета, стерилен, бр. — 600.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 385.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Дренажи и дренажни системи
Обособена позиция №: 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - KA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
11.1 Затворена дренажна система, „Редон" или еквивалентно, включваща: дренаж СН 14; СН 16; СН 18;
бутилка тип „хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм, бр. —
300;
11.2 Затворена дренажна система, „Редон" или еквивалентно, включваща: дренаж СН 14; СН 16; СН 18;
бутилка тип „хармоника" 200 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм, бр. —
300;
11.3 Дренаж по КЕР (или еквивалентно), гъвкав латекс, различни номера от № 9 до № 18, бр. — 32;
11.4 Дренаж гофриран, силиконов, размер 23/25 см, бр. — 130.
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 353.57 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Торакални дренажи
Обособена позиция №: 12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - KA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
12.1 Дренаж торакален, без троакар СН 16;СН18; 20; 22; 24; 26, изработен от твърд материал; централен
отвор и странични отвора, градуиран, бр. — 60;
12.2 Дренаж торакален, с троакар СН 16;СН18; СН 20; 22; 24; 26 изработен от твърд материал;
централен отвор и странични отвора, градуиран, бр. — 80.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 167.83 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
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Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Сет за аспирация
Обособена позиция №: 13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA27

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
13.1 Тръба шлаух/аспирационна с два конектора, дължина 210 см СН 25, бр. — 800;
13.2 Тръба /шлаух аспирационна с два конектора, дължина 300 см СН 30,бр. — 800;
13.3 Канюла за аспирация СН-22; СН 30, бр. — 1600.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 080.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не
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II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Платно за пластика на коремна стена
Обособена позиция №: 14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
14.1 Платно за пластика на коремна стена от полипропилен, монофиламент, размер 11/6, бр. — 4;
14.2 Платно за пластика на коремна стена от полипропилен, монофиламент, размер 15/15, бр. — 4;
14.3 Платно за пластика на коремна стена от полипропилен,монофиламент, размер 30/30, бр. — 4.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 524.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Хирургични конци полиамидни, антимикробни, плетени,нестерилни
Обособена позиция №: 15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
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Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
15.1 Хирургични конци полиамидни, антимикробни,плетени, нестерилни 000, бр. — 4000;
15.2 Хирургични конци полиамидни, антимикробни,плетени, нестерилни 0, бр. — 4000;
15.3 Хирургични конци полиамидни, антимикробни,плетени, нестерилни 2, бр. — 3000;
15.4 Хирургични конци полиамидни, антимикробни,плетени, нестерилни 4, бр. — 3000;
15.5 Хирургични конци полиамидни, антимикробни,плетени, нестерилни 6, бр. — 4000;
15.6 Хирургични конци коприна черни № 2; 75 см, бр. — 100.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 487.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Резербируем плетен, pga,пълно разграждане
Обособена позиция №: 16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
16.1 Деб. на конеца 0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; размер на
иглата HR 30, резербируем до 90 дни, бр. — 200;
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16.2 Деб. на конеца 0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 22, резерб. до 90 дни, бр. — 200;
16.3 Деб. на конеца 2/0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резерб до 90 дни, бр. — 200;
16.4 Деб. на конеца 2/0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резерб. до 120 дни, бр. — 50;
16.5 Деб. на конеца 2/0; дълж.на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резерб. до 180 дни, бр. — 200;
16.6 Деб. на конеца 3/0; дълж. на конеца прибл. 75 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата 3/8; р-р на
иглата HR 19-24, резерб. до 90 дни, бр. — 100;
16.7 Деб. на конеца 3/0; дълж. на конеца прибл. 75 см; вид на иглата режеща; форма на иглата 3/8; р-р на
иглата HR 19-24, резерб. до 90 дни, бр. 120;
16.8 Деб. на конеца 3/0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резерб. до 90 дни, бр. — 120;
16.9 Деб. на конеца 3/0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резорб. до 120 дни, бр. — 12;
16.10 Деб. на конеца 3/0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резорб. до 180 дни, бр. — 12
16.11 Деб. на конеца 4/0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резорб. до 90 дни, бр. — 192;
16.12 Деб. на конеца 4/0; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 30, резорб. до 120 дни, бр.— 24;
16.13 Деб. на конеца 3/0; дълж. на конеца прибл. 75 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 26, резорб. до 90 дни, бр. — 144;
16.14 Деб. на конеца 3/0; дълж.на конеца прибл. 75 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 26, резорб. до 120 дни, бр.— 12;
16.15 Деб. на конеца 3/0; дълж. на конеца прибл. 75 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 26, резорб. до 180 дни, бр. — 12;
16.16 Деб. на конеца 4/0; дълж. на конеца прибл. 75 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата 3/8; р-р на
иглата HR 19-24, резорб. до 90 дни, бр.— 24;
16.17 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца прибл. 75 см; вид на иглата режеща; форма на иглата
3/8; р-р на иглата HR 19-24, резорб. до 90 дни, бр. — 24;
16.18 Деб. на конеца 5/0; дълж. на конеца прибл. 75 см; вид на иглата режеща; форма на иглата 3/8; р-р
на иглата HR 19, резорб. до 90 дни, бр.— 12;
16.19 Деб. на конеца 0; дълж. на конеца прибл. 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HRG 48, резорб. до 90 дни, бр. — 120;
16.20 Деб. на конеца 1; дълж. на конеца прибл. 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HR 48, резорб. до 90 дни, бр. — 3000;
16.21 Деб. на конеца 1; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на кръгла; форма на иглата; р-р на иглата HR
48, резорб. до 90 дни, бр. — 600;
16.22 Деб. на конеца 1; дълж.на конеца прибл. 70 см; вид на режеща; форма на иглата; р-р на иглата HR
48, резорб. до 45 дни, бр.— 600;
16.23 Деб. на конеца 1; дълж. на конеца прибл. 70 см; вид на кръгла; форма на иглата; р-р на иглата HR
30, резорб. до 90 дни, бр. — 1500;
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16.24 Деб. на конеца 1; дълж. на конеца прибл. 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на
иглата HRG 48, резорб. до 90 дни, бр. — 60;
16.25 Деб. на конеца 2; дълж. на конеца прибл. 90 см; вид на иглата кръгла; ф-ма на иглата; р-р на иглата
HRG 48, резорб. до 90 дни;
16.26 Деб. на кон. 1; дълж.на кон. 5 х70 см; лигатура резорб. до 90 дни (оп. от 5 бр.) — 300;
16.27 Деб. на кон. 2; дълж. на кон. 5 х70 см; лигатура резорб. до 90 дни (оп. от 5 бр.) — 300;
16.28 Деб. на кон. 1; дълж. на кон. прибл. 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата; р-р на иглата
HRG 48, резорб. до 180 дни, бр. 100;
16.29 Деб. на кон. 5/0; дълж. на кон. прибл. 70 см; вид на иглата режеща; ф-ма на иглата; р-р на иглата
HR 37, резорб. до 90 дни, бр. 200.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 739.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Бързо резорбируем, плътен pga –пълно разграждане
Обособена позиция №: 17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
17.1 Дебелина на конеца 0; 5 х 70 см; лигатура (опаковка от 5 бр.) оп. — 100;
17.2 Дебелина на конеца 1; 2 х 70 см; лигатура (опаковка от 2 бр.) оп. — 100.

II.2.5) Критерии за възлагане
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Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 483.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Сет за епизиотомия
Обособена позиция №: 18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA12

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
18.1 Сет за епизиотомия, включващ 1 бр. конец с дебелина на кон 2/ 0; 1 бр. режеща игла; форма на
иглата 1/2; размер на иглата HR 30 и 2 бр. конци с дебелина на конеца 0; дължина на конеца 90 см; 2 бр.
игли с форма на иглата; вид на иглата обла; HR 40, бр. — 1500.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 750.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
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Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Нерезербируем, плетен конец
Обособена позиция №: 19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
19.1 Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 30, бр. — 300;
19.2 Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 24, бр. —200;
19.3 Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 16, бр.— 200;
19.4 Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, бр. — 100;
19.5 Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 19—24, бр. — 100;
19.6 Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 19, бр. — 100;
19.7 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата крлъгла; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 19—24, бр. — 100;
19.8 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата,режеща; форма на
иглата 3/8; размер на иглата HR 19—24, бр. — 100;
19.9 Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла; форма на
иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8, бр.— 100.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
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Стойност, без да се включва ДДС: 1 657.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Монофиламентни хирургични конци
Обособена позиция №: 20

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
20.1 Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 45 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 3/8; размер на иглата TS 18,7, нерезорбируем, бр. — 120.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Натурален плетен конец с игла
Обособена позиция №: 21

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
21.1 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 1/2; размер на иглата HR 30, бр. — 50;
21.2 Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 3/8/; размер на иглата HR 30, бр. — 50;
21.3 Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща; форма на
иглата 3/8/; размер на иглата HR 19, бр. — 50.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 191.25 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Трахеостомни канюли и ендотрахеални тръби с балон
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Обособена позиция №: 22

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA20

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
22.1 Трахеостомни канюли, изработени без латекс, с балон, рентгеноконтрастна линия по цялата
дължина на тръбата; стерилни от № 4, 5 до № 10, бр. — 70;
22.2 Ендотрахеална тръба с балон.№ 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;
атравматичен мек заоблен, скосен връх, око „Мърфи”; стандартизиран конектор, точни маркери за
дълбочина; рентгеноконтрастна линия, балон с голям обем и ниско налягане, стерилна,за еднократна
употреба; бр. — 3400;
22.3 Водач за ендотрахеални тръба с подвижен силиконов конектор, дължина 34 см (за ендотрахеална
тръба 2,5—3,5), бр. — 30;
22.4 Водач за ендотрахеални тръби с подвижен силиконов конектор, дължина 38 см (за ендотрахеална
тръба 4,0—4,5), бр. — 30;
22.5 Водач за ендотрахеални тръби с подвижен силиконов конектор, дължина 45 см (за ендотрахеална
тръба 5,0—6,5), бр. — 30;
22.6 Водач за ендотрахеални тръби с подвижен силиконов конектор, дължина 45 см (за ендотрахеална
тръба 7,0—11,0), бр. — 50;
22.7 Тръба за орална и назална интубация, армирана, устойчива на огъване, прозрачна, с маркировка с
балон; № 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5, бр. — 70;
22.8 Удължител тип човка с ъглов конектор към анестезиологична и дихателна апаратура,дължина 20см,
силиконов автоклавируем, бр. — 100;
22.9 Удължител тип човка към анестезиологична и дихателна апаратура,дължина 13см, силиконов, с
въртящ се конектор, автоклавируем, бр. — 100;
22.10 Трахеална тръба за орално-назално приложение с балон.№ 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0;
7,5; 8,0; 8,5; точни маркери за дълбочина; рентгеноконтрастна линия, стерилна, за еднократна употреба;
огънати към челото или брадата., бр. — 70.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 567.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция — полиран вътрешен лумен за бързо
изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с кристално-прозрачна призма за визуално
идентифицира
Обособена позиция №: 23

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA01

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
23.1 Игла спинална. Диаметър G 18, дължина 88 мм. Заточване на върха по Квинке, бр. 100;
23.2 Игла спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм. Заточване на върха по Квинке, бр. 100;
23.3 Игла спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм. Заточване на върха по Квинке, бр. 1000;
23.4 Игла спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм. Заточване на върха по Квинке, бр. 1000;
23.5 Игла спинална. Диаметър G 27, дължина 88 мм. Заточване на върха по Квинке, бр. 50;
23.6 Атравматична игла тип Sprotte (или еквивалентно), 25;27 G, бр. 100.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 200.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Сет за епидурална анестезия
Обособена позиция №: 24

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA01

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
24.1 Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80 мм, G 16 х 3 1/2", спринцовка
с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал
полиамид, диаметър 0,85 х 0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и срещу усукване,
катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара, бр. —
20;
24.2 Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80 мм, G 18 х 3 1/2", спринцовка
с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал
полиамид, диаметър 0,85 х 0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и срещу усукване,
катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара, бр. —
20;
24.3 Епидурални игли №18 G — 80 мм, бр. — 20;
24.4 Епидурални игли №16 G — 110 мм, бр. — 20.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 618.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Централни венозни катетри
Обособена позиция №: 25

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA20

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
25.1 Централни венозни катетри – вена юголарис с размери 40 мм – инч 13/5;50 мм, бр. — 50;
25.2 Централни венозни катетри – вена юголарис с размери 70 мм, бр. — 50;
25.3 Централен венозен катетър еднолуменен от полиуретан, прозрачен с маркировка за дължина,
вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина, защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер
и заключващо приспособление. Катетър с размери G 12; G 14; G18; G 20; и дължина 40, 50; 70 и 80 см;
достъп vena jugularis;vena subclavia; vena basilica, версия стандартна канюла, бр. — 100.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 290.42 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Анестезиологичен консуматив
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Обособена позиция №: 26

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA01

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
26.1 Абсорбент на въглероден двуокис, туби 4,5—5 кг, бр. — 10;
26.2 Въздуховоди по Гьодел различни размери — от 000 до № 5, с възможност за фиксиране на
ендотрахеални тръби, твърд блок и мека атравматична тръба, автоклавируеми, бр. — 100;
26.3 Маска кислородна тип „Ешман” за деца, бр. — 100;
26.4 Маска кислородна тип „Ешман” за възрастни, бр. — 100.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 626.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Стомаколектор
Обособена позиция №: 27

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
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Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
27.1 Стомаколектор еднокомпонентни отворени, бр. — 600.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 650.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Сет за плеврална пункция
Обособена позиция №: 28

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA23

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
28.1 съдържащ 3-пътно кранче; удължител „луер лок”; трикомпонентна спринцовка „луер лок”; торба
дренажна 2 литра; 3 бр. игли с дебелина 1,1 мм; 1,6 мм; 2,0 мм и дължина 55 или 80 мм, бр. — 120.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 600.00 BGN
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Хирургичен сет за плеврална пункция
Обособена позиция №: 29

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA42

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
29.1 Сет за плеврална пункция с игла за плеврален дренаж 80 мм, удължител с трипътно кранче с
възвратен клапан и торба за секрет, полиуретанов катетър с J връх, бр. — 50.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 873.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Дренчета за оториноларингорогия
Обособена позиция №: 30

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA28

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
30.1 Тимпаностомни дренчета силиконови 1,14 мм, бр. — 100;
30.2 Тимпаностомни дренчета силиконови 1,02 мм, бр. — 50;
30.3 Тимпаностомни дренчета силиконови 1,27 мм, бр. — 60.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 050.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Кръвоспиращи тампони за оториноларингология
Обособена позиция №: 31

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - CA55
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
31.1 Кръвоспиращ рапид тампон за носна тампонада с надуваем балон обвит с хемостатичана марля 7,5
см, бр. — 100.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 166.67 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Игли за лицево-челюстна хирургия 0.8
Обособена позиция №: 32

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA19

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
32.1 Атравматични карпулни игли за инжектор № 30 GS -0,3 х 21 мм, бр. — 500;
32.2 Атравматични карпулни игли за инжектор 27 GL 0,4 х 30 мм, бр. — 500;
32.3 Атравматични карпулни игли за инжектор 27 GM 0,4 x 25 mm, бр. — 500.

II.2.5) Критерии за възлагане
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Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Хирургични игли
Обособена позиция №: 33

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA28

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
33.1 Игли хирургични, кожни и мускулни, 1/2 кръг, обли, от 18 мм до 68 мм, висококачествена стомана, бр.
— 200;
33.2 Игли хирургични, кожни и мускулни, 1/2 кръг, режещи, от 18 мм до 68 мм, висококачествена стомана,
бр. — 200;
33.3 Игли хирургични, кожни и мускулни, 3/8 кръг, обли, от 18 мм до 68 мм, висококачествена стомана, бр.
— 200;
33.4 Игли хирургични, кожни и мускулни, 3/8 кръг, режещи, от 18 мм до 68 мм, висококачествена стомана,
бр. — 200;
33.5 Игли хирургични, кожни и мускулни, 1/2 кръг, обли, от 26 мм до 70 мм, тип „Фергюсън”,
висококачествена стомана, бр. — 200;
33.6 Игли хирургични, кожни и мускулни, 1/2 кръг, обли, от 45 мм до 110 мм, подсилени, висококачествена
стомана, бр. — 200;
33.7 Игли хирургични, кожни и мускулни, 1/2 кръг, обли, от 18 мм до 37 мм, подсилени, висококачествена
стомана, бр. — 200;
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33.8 Игли хирургични, кожни и мускулни, 1/2 кръг, обли, от 38 мм до 48 мм, тип „Майо”, висококачествена
стомана, бр. — 200;
33.9 Игли хирургични, чревни, 3/8 кръг, обли, от 18 мм до 70 мм, висококачествена стомана, бр. — 200;
33.10 Игли хирургични, чревни, 1/2 кръг, обли, от 18 мм до 68 мм, висококачествена стомана, бр. — 200.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Офталмологични консумативи
Обособена позиция №: 34

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA28

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
34.1 Микрохирургичен склерален нож за пункция – 1,3 мм, бр. — 300;
34.2 Микрохирургичен нож за разрязване, разслояване и оформяне на корнеалния тунел – 2,6 мм/2,75
мм, бр. — 300;
34.3 Микрохирургичен нож с острие 15 градуса., бр. — 150;
34.4 Микрохирургичен конец, монофиламент, найлон с игла, неабсорбируем, атравматичен — 10 нули,
бр. — 60;
34.5 Микрохирургичен конец с игла - коприна 7 нули, неабсорбируем, стерилен, автравматичен, бр. — 60;
34.6 Микрохирургичен конец с игла - коприна 4 нули, неабсорбируем, стерилен, автравматичен, бр. — 60;
34.7 Конец -коприна 6 нули, неабсорбируем, стерилен, автравматичен с игла, бр. — 50;
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34.8 Вискосубстанция, кохезивна, осмоларитет – тежковиско — 310-50 mOsm/kg; леко високо- 315+/-35
mOsm/kg;
вискозитет — най-малко 25 000mPa.s; - 3000+/- 1000cps].
• ph – 7.2+/- 0.4.
", бр. - 240.
34.9 Вискосубстанция дисперсивна, 2 % Hydroxypropyl Methylcelulosе. Стерилен, апирогенен,
невъзпаляващ, високоеластичен разтвор на силно пречистена 2 % хидроксипропил метилцелулоза със
средно молекулно тегло 3 000 000 далтона, разтворена в изотоничен, физиологичен буфер.
", бр. - 240.
34.10 Хипоалергична лепенка 3М/1,25 см. /9,14 м /, хипоалергенна, нежна, двупосочно късане, силно
прилепване, бр.— 60;
34.11 Следоперативна очна лепенка, въздухопропусклива, абсорбираща, незалепваща, хипоалергична,
бр. — 800.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44 859.67 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание,
което има право да изпълнява доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която
то е установено. Участникът-търговец следва да посочи регистрацията си в търговски регистър на
държавата, в която е установен, в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор”, А: „Годност”, т. 1.
Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия
на едро с медицински изделия в съответствие с изискванията на Закона за медицинските изделия
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— разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ,
удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга
държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват
търговски сделки с произведените от тях медицински изделия без този документ на основание чл. 77, ал.
2 от ЗМИ.
Деклариране: Изискваната от възложителя информация по т. 2.1 се посочва от участника в ЕЕДОП,
част IV „Критерии за подбор”, А: „Годност”, т. 1. В случай, че документът е свободно достъпен и виден от
публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния Интернет адрес.
Доказване: Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от
ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи, освен в случаите, когато информацията
е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания се прилагат за обединението
като цяло.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът да имат опит в доставката по предмета на поръчката – удостоверява се със списък на
доставките на медицински изделия (идентични или сходни с предмета на поръчката), изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, посочване на стойностите, датите и
получателите — табл. В, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП. Под „предмет, идентичен или сходен с
предмета на обществената поръчка” да се разбира доставка на медицински изделия.
2. Участниците да разполагат с техническо оборудване и ресурсните възможности за осигуряване на
качествено и бързо изпълнение на поръчката (транспортни средства, наличие на складова база и др.) —
посочване на необходимата информация в табл. В, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO
9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015), или еквивалент за участника в процедурата с обхват, сходен
с предмета на поръчката, или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO
13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент – декларира се в ЕЕДОП .
4. Участниците декларират в техническото предложение (Приложение № 5 от документацията за участие
в процедурата), че:
4.1. предлаганите медицински изделия, отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;
4.2. срокът на годност на медицинските изделия ще бъде не по-малък от 60 (шестдесет) на сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка;
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4.3. притежават декларации за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител
или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на
ЗМИ;
4.4. предлаганите консумативи притежават сертификат за качество — СЕ маркировка, съгласно
Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти;
4.5. участникът да представи каталози, брошури, информационни листи или еквивалентно с
предлаганите медицински изделия, в които да има подробна информация за тях с превод на български
език, от които да е видно: материя на изделието, начин на обработка и всички други показатели и
производствени характеристики, от които по безспорен начин да се докаже качеството на предлаганото
изделие. В каталожните приложения следва да са заличени стойностите на цените в него.
4.6. Участникът да представи мостри от оферираните медицински консумативи в количество и вид,
указани в документацията на обществената поръчка.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като
представят копия на притежаваните от тях документи, освен в случаите, когато информацията е видна от
публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът да има изпълнен през последните три години, считано от датата, определена като краен
срок за представяне на офертите, най-малко един договор за доставка на медицински изделия с
предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът да разполога поне с едно транспортно средство за транспортиране и разпространиние на
медицински продукти, както и складова база.
3. Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2008 (или версия EN ISO 9001:2015)
или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката, или сертификат за внедрена система за
управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент.
4. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия;
5.Срокът на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) на сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка;
6.Предлаганите медицински консумативи да са в съответствие с Директива 98/79/ЕС;
7.Сертификат за качество — СЕ маркировка съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните
медицински продукти.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг
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IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/06/2018
Местно време: 16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/06/2018
Местно време: 10:00
Място:
Заседателна зала в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев" № 1.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за
подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана
в профила на купувача. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в
размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, като и документите по чл. 112 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„МБАЛ Д-р Иван Селимински” АД — Сливен
гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес: www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/05/2018

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net

