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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

 
ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

Предмет на поръчката: „Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична 

лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и 

Клинична патология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” 

ЕАД”, по четири обособени позиции“.  

 

Обект на поръчката: Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 

33140000, 33696500 - Медицински консумативи; Лабораторни реактиви. 

 

Обособени позиции: 

- обособена позиция № 1 “Клинична лаборатория”, включваща 52 (петдесет и 

две) номенклатури – от № 1 до № 52, съгласно Техническа спецификация 

Приложение № 1, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани по 

вид, мерна единица и съответното за нея количество, с оглед на предназначението 

им и наличните лабораторни апарати (в приложимите случаи); 

- обособена позиция № 2 “Микробиологична лаборатория”, включваща 269 

(двеста шестдесет и девет) номенклатури – от № 53 до № 321, съгласно 

Техническа спецификация Приложение № 1, обозначени със собствен пореден 

номер и подробно описани по вид, мерна единица и съответното за нея 

количество, с оглед на предназначението им; 

- обособена позиция № 3 “Кабинет по трансфузионна хематология”, 

включваща 14 (четиринадесет) номенклатури – от № 322 до № 335, съгласно 

Техническа спецификация Приложение № 1; 

- обособена позиция № 4 “Клинична патология”, включваща 15 (петнадесет) 

номенклатури – от № 336 до № 350, съгласно Техническа спецификация 

Приложение № 1. 

 
1. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

 

1. Срок на изпълнение на обществената поръчка – две години от датата на 

сключване на договора.  

1.1.  В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова 

процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е 

приключила, договорът запазва действието си при същите условия до 

приключването й и сключването на нов договор.  

2. Срок на изпълнение на заявките за доставка: 

- регулярни доставки – до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от 

страна на Възложителя; 

- спешни заявки – до 1 час, считано от подаване на заявка от страна на 

Възложителя по телефон или факс. 

      3.  Място на изпълнение – на територията на „Втора МБАЛ - София” ЕАД на адрес:   

гр. София 1202, бул. „Христо Ботев“ № 120. 

  

2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  
 

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 833 441,06  лв. (осемстотин тридесет 

и три хиляди четиристотин четиридесет и един лева и шест стотинки) без вкл. 
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ДДС или 1 000 129,29 лв. (един милион сто двадесет и девет лева и двадесет и девет 

стотинки) с вкл. ДДС. 

 

1.  Прогнозната стойност (сбор от общите стойности на всички номенклатури) за 

обособена позиция № 1 е в размер на 433 688,67 лв. (четиристотин тридесет и три 

хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС.   

 

№  Наименование 
Методоло

гия 
Мярка 

Прогн. 

кол-во 

Ед. 

прогн. 

ст-ст без 

ДДС 

Обща 

прогн. ст-

ст без 

ДДС 

1 

Лабораторни реактиви за биохимичен анализатор COBAS INTEGRA 400   

IGA             100т затв. с-ма тест 300 1,20 360,00 

IGG             100 т затв. с-ма тест 300 1,20 360,00 

IGM             100 т затв. с-ма тест 300 1,20 360,00 

ISE Cl електрод  затв. с-ма бр 3 575,00 1 725,00 

ISE Na електрод  затв. с-ма бр 3 350,00 1 050,00 

ISE K електрод затв. с-ма бр 3 316,67 950,00 

ISE депротеинайзер  / 6 х 21 мл / затв. с-ма мл 504 0,30 151,20 

ISE калибратор директ 250 мл затв. с-ма оп 40 14,17 566,67 

ISE калибратор индирект 250 мл затв. с-ма оп 7 14,67 102,67 

ISE разтвор 1 / 6 х 17.5 мл / затв. С-ма мл 630 0,67 420,00 

ISE разтвор 2 / 6 х 9.5 мл / затв. с-ма мл 400 1,25 500,00 

ISE референтен електрод затв. с-ма бр 3 340,00 1 020,00 

Активатор ISE модул затв. с-ма мл 90 0,96 86,25 

ISE референтен р-р  /  250 мл / затв. с-ма оп 6 50,00 300,00 

NaCl 9% / 6 х 22 мл / затв. с-ма мл 138 0,58 80,50 

АЛАТ  500т затв. с-ма тест 1 500 0,06 87,50 

АСАТ  500т затв. с-ма тест 1 500 0,06 87,50 

АЛБУМИН  300 т затв. с-ма тест 1 200 0,07 80,00 

АЛБУМИН Турб 100 т затв. с-ма тест 600 1,50 900,00 

АФ  400 т затв. с-ма тест 1 200 0,06 70,00 

АМИЛАЗА  300т затв. с-ма тест 1 100 0,35 385,00 

БИЛ. Д  350 т затв. с-ма тест 700 0,07 46,67 

БИЛ.ТОТАЛ  250т затв. с-ма тест 1 000 0,06 58,33 

ГЛ.Нв A1C  150 т затв. с-ма тест 1 000 1,50 1 500,00 

ГЛЮКОЗА 800т затв. с-ма тест 2 400 0,06 140,00 

ЖЕЛЯЗО   200т затв. с-ма тест 1 200 0,07 80,00 

ЖСК   200т затв. с-ма тест 1 000 0,37 366,67 

СА  300т затв. с-ма тест 600 0,10 60,00 

СРК- МВ  100т затв. с-ма тест 600 0,35 210,00 

СРК  200 т затв. с-ма тест 800 0,28 226,67 

КРЕАТИНИН  700т затв. с-ма тест 2 800 0,07 186,67 

ЛДЛ ХОЛ  175т затв. с-ма тест 700 0,56 390,83 

ЛДХ  300 т затв. с-ма тест 600 0,07 40,00 

МАГНЕЗИЙ  175т затв. с-ма тест 350 0,50 175,00 

микрокювети (1 кашон 20 000бр)  затв. с-ма бр 80 000 0,03 2 400,00 

ПИК. КИС  400 т затв. с-ма тест 1 200 0,06 70,00 

почистващ р-р  (1 л)  затв. с-ма литър 40 43,33 1 733,33 

почистваща касета затв. с-ма бр 150 25,00 3 750,00 
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С- РЕАКТ. ПРОТ.300т затв. с-ма тест 900 0,83 742,50 

ТОТАЛ ПРОТ.  300т затв. с-ма тест 1 200 0,08 90,00 

ТРИГЛИЦЕРИДИ  250т затв. с-ма тест 1 450 0,07 96,67 

УРЕА  500т затв. с-ма тест 2 000 0,07 133,33 

ФОСФОР  250т затв. с-ма тест 750 0,10 75,00 

ХДЛ ХОЛ  200т затв. с-ма тест 1 200 0,43 520,00 

ХЕМОЛ.,ГЛ.Нв A1C  6х10мл затв. с-ма мл 480 1,67 800,00 

ГГТ  400т затв. с-ма тест 1 200 0,06 70,00 

ХОЛЕСТЕРОЛ  400т затв. с-ма тест 1 600 0,07 106,67 

калибратор c.f.a.s.  (12 х  3.0 мл) затв. с-ма мл 144 2,83 408,00 

калибратор c.f.a.s.prot 2 х 1.0 мл затв. с-ма мл 6 66,67 400,00 

калибратор c.f.a.s.lip (2 х 1.0 мл) затв. с-ма мл 4 23,33 93,33 

c.f.a.s PUC / 2 х 1 мл / затв. с-ма мл 4 40,83 163,33 

калибратор Нв А1С (2 х 1 мл)  затв. с-ма мл 10 26,67 266,67 

серум прот.Т стандарт / 2 х 0л5 мл / затв. с-ма мл 3 86,00 258,00 

контрол Д ДИМЕР затв. с-ма мл 10 91,67 916,67 

калибратор Д ДИМЕР затв. с-ма мл 2 66,67 133,33 

контр. серум липиди норм /4х3.0мл/ затв. с-ма мл 6 18,33 110,00 

контр. Серум липиди, патологичен 

/4х3.0мл/ затв. с-ма мл 6 18,33 110,00 

контр. серум СРК-МВ  затв. с-ма мл 16 6,67 106,67 

контр. мат НвА1С норм затв. с-ма мл 4 84,17 336,67 

контр. мат НвА1С патологичен затв. с-ма мл 4 84,17 336,67 

контр.серум Cobas- норм / 20 х 5.0 мл / затв. с-ма мл 300 3,17 950,00 

контр.серум Cobas- патологичен 

/20х5.0мл/ затв. с-ма мл 300 3,17 950,00 

TPUC затв. с-ма тест 200 0,26 51,67 

прецинорм PUC затв. с-ма мл 8 13,17 105,33 

етчер / 6 х 11 мл / затв. с-ма мл 264 0,73 193,60 

вътрешен воден филтър затв. с-ма бр 3 333,33 1 000,00 

комплект игли / 2 бр / затв. с-ма бр 4 366,67 1 466,67 

фотом.лампа затв. с-ма бр 8 183,33 1 466,67 

HBDH затв. с-ма тест 100 0,15 15,00 
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Хематологични консумативи за Sysmex KX21   

Cellpack  дилуент /туба 20 л / затв. с-ма л 1 200 2,67 3 200,00 

Stromatolyzer  лиз. 3х 500 мл / затв. с-ма л 120 36,00 4 320,00 

Cellclean / 50 мл / затв. с-ма мл 500 0,88 437,50 

Контр. кръв три нива  / 3 х 2,5 мл / затв. с-ма мл 150 29,00 4 350,00 

3 

 - Кръвно-газов комбиниран Rapid lab   

компл буфери  4 бр / оп затв. с-ма оп 12 385,00 4 620,00 

компл миещ , конд р-р  4 бр / оп затв. с-ма оп 12 143,00 1 716,00 

компл помпени тръби  2 бр / оп затв. с-ма оп 6 152,00 912,00 

компл газови бут затв. с-ма к-т 5 258,00 1 290,00 

НСТ слоуп    10 бр / оп затв. с-ма оп 5 116,00 580,00 

НСТ  електрод  затв. с-ма бр 2 814,00 1 628,00 

рН електрод затв. с-ма бр 2 814,00 1 628,00 

ро2 електрод затв. с-ма бр 2 1 140,00 2 280,00 

 РСО2 електрод затв. с-ма бр 3 1 140,00 3 420,00 

натриев електрод затв. с-ма бр 3 814,00 2 442,00 

К електрод затв. с-ма бр 3 814,00 2 442,00 
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калциев електрод затв. с-ма бр 2 814,00 1 628,00 

хлорен електрод затв. с-ма бр 2 766,00 1 532,00 

 референтен електрод с касета затв. с-ма бр 3 225,00 675,00 

пълнещ р- р рН     3х3мл в к-т затв. с-ма к-т 5 56,00 280,00 

пълнещ р- р Na/K/Ca/ Cl    3х3 мл затв. с-ма к-т 5 56,00 280,00 

Пълнещ р-р за реф е-д 4х5 мл затв. с-ма к-т 5 56,00 280,00 

депротеинизиращ р-р 10х2 мл затв. с-ма к-т 3 62,60 187,80 

комбиниран контр мат 3 нива 30х2.5 мл затв. с-ма к-т 10 316,67 3 166,67 

  Диагностични реактиви - Мануални тестове   

4 Тест за окултни кръвоизливи Мануален тест 300 1,83 550,00 

5 Тест HCV Мануален тест 1 800 1,60 2 880,00 

6 Тест HbsAg Мануален тест 2 000 1,37 2 733,33 

7 Тест HIV Мануален тест 1 600 1,56 2 493,33 

8 Тест Wass TPHA Мануален тест 400 0,40 160,00 

9 Тест Wass бърз Мануален тест 2 000 1,33 2 666,67 

10 капилярки за КАС 140G   бр 15 000 0,17 2 500,00 

11 Бъркалки         бр 15 000 0,17 2 500,00 

12 Тапи за капилярки   бр 800 0,12 95,33 

13 Сухи тестове 11 пок. Combi 11 SYS   бр 16 000 0,27 4 266,67 

14 Сухи тестове урина -кетотела   бр 500 0,08 39,58 
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Диагностични реактиви -  анализатор SYSMEX CA 1500   

Реактив РТ /10 х 10мл / затв. с-ма оп 25 183,33 4 583,33 

Реактив АРТТ / 10 х 10 мл / затв. с-ма оп 16 225,83 3 613,33 

Реактив фибриноген / 10 х5 мл / затв. с-ма оп 50 101,21 5 060,42 

нов реактив за d-dimer затв. с-ма оп 6 1 341,67 8 050,00 

калибратор за РТ затв. с-ма оп 2 235,42 470,83 

калибратор за фибриноген затв. с-ма оп 2 366,67 733,33 

контролна плазма N /10х 1мл / затв. с-ма оп 8 222,92 1 783,33 

контролна плазма Р / 10 х 1 мл / затв. с-ма оп 8 202,08 1 616,67 

комплект контроли за d-dimer затв. с-ма оп 2 568,75 1 137,50 

тест протеин  S затв. с-ма оп 1 537,50 537,50 

тест за акт.протеин С затв. с-ма оп 1 826,67 826,67 

тест за акт. Анти тромбин III затв. с-ма оп 1 158,33 158,33 

реакционнни кювети /3000бр в оп/ затв. с-ма оп 8 1 069,17 8 553,33 

плейт за разреждане 50бр в оп. затв. с-ма оп 4 106,88 427,50 

миещ р-р  50 мл затв. с-ма оп 100 78,33 7 833,33 

вероналов буфер 10 х 15 мл / затв. с-ма оп 16 60,42 966,67 

Са Cl2 / 10 х 15 мл / затв. с-ма оп 16 56,25 900,00 

Хепарин инованс /5 х 3,2/ затв. с-ма оп 4 726,10 2 904,40 

Хепарин инованс контрол 1  /5 х 1/ затв. с-ма оп 2 454,14 908,28 

Хепарин инованс контрол  2 /5 х 1/ затв. с-ма оп 2 454,14 908,28 

Хепарин инованс калибратор /5 х 1/ затв. с-ма оп 2 542,50 1 085,00 

халогенна лампа затв. с-ма бр 6 344,17 2 065,00 

16 

Диагностични реактиви и мед.консумативи с изкл. на хим. и хематологични - 

EASY Blood Gas – кръвногазов анализатор   

Реакционен модул   бр 32 363,00 11 616,00 

Електрод рН   бр 3 543,00 1 629,00 

Електрод референтен   бр 3 315,00 945,00 

Електрод     рО  2   бр 3 543,00 1 629,00 
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Електрод    рСО 2   бр 3 543,00 1 629,00 

Контроли 3 нива   оп 4 90,00 360,00 

Дневен миещ р-р   оп 8 90,00 720,00 

принтер   бр 5 506,00 2 530,00 

пробоподавач   бр 6 90,00 540,00 

компл. Шлаухи за помпа   компл 6 54,00 324,00 

17 

Диагностични реактиви и мед.консумативи с изкл. на хим. и хематологични за 

апарат Dimension   

BRC/ LC assayed chemistry control level 

1 12x5ml   оп 6 616,00 3 696,00 

BRC/ LC assayed chemistry control level 

2 12x5ml   оп 6 616,00 3 696,00 

BRC/ LQ cardiac markers plus control 

/trilevel/ 6x3ml   оп 8 520,00 4 160,00 

DIM/ QL мултисензор Na/K/Cl 4бр.   бр 36 186,67 6 720,00 

DIM/ QL промиващ разтвор 3х1000мл   оп 32 210,00 6 720,00 

DIM/ QL дилуент за проби 6х500мл   оп 12 185,00 2 220,00 

DIM/ QL солеви разтвор 3х150мл   оп 12 75,00 900,00 

DIM/ QL стандарт А 3х1000мл   оп 10 210,00 2 100,00 

DIM/ QL стандарт В 3х300мл   оп 20 210,00 4 200,00 

DIM/ АЛАТ 240т   оп 34 91,67 3 116,67 

DIM/ АЛАТ калибратор 2х3х1,5мл   оп 6 55,00 330,00 

DIM/ АЛБУМИН 480т   оп 10 29,32 293,20 

DIM/ АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 360T   оп 20 31,59 631,80 

DIM/ АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 

калибратор 2х3х1,5мл   оп 6 150,00 900,00 

DIM/ АМИЛАЗА 240т   оп 15 107,56 1 613,40 

DIM/ АСАТ 360т   оп 15 35,85 537,75 

DIM/ БИЛИРУБИН директен 320т   оп 18 40,75 733,44 

DIM/ БИЛИРУБИН тотал 480т   оп 20 44,00 880,00 

DIM/ верификатор ензими 

(АФ,АМИ,ГГТ,АСАТ,АЛАТ) 2х3х2мл   оп 4 458,56 1 834,22 

DIM/ ГГТ 288т   оп 16 43,03 688,51 

DIM/ ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН с 

калибратор 120т   оп 6 684,54 4 107,24 

DIM/ ГЛЮКОЗА    1 440т   оп 8 96,12 768,96 

DIM/ ЖЕЛЯЗО      240т   оп 15 37,50 562,50 

DIM/ ЖЕЛЯЗО калибратор 4х1,2мл   оп 2 51,83 103,65 

DIM/ ЖСК      240т   оп 15 70,00 1 050,00 

DIM/ ЖСК калибратор 2х3х1мл   оп 6 82,50 495,00 

DIM/ ИМУНОГЛОБУЛИН G 120т   оп 2 277,00 554,00 

DIM/ ИМУНОГЛОБУЛИН А 120т   оп 2 218,00 436,00 

DIM/ ИМУНОГЛОБУЛИН М 120т   оп 2 297,00 594,00 

DIM/ калибратор 1 

(Са,Cre,Glu,LA,Урея,ПК) 2х3х2мл   мл 96 35,33 3 392,00 

DIM/ калибратор 2 (Mg,P,триг) 

2х3х1,2мл   мл 43,2 38,43 1 660,32 

DIM/ калибратор АЛБУМИН/ТОТАЛ 

ПРОТЕИН 2х3х2мл   мл 60 8,26 495,50 

DIM/ калибратор БИЛИРУБИН 

ТОТАЛ/ДИРЕКТ 2х3х1мл   мл 48 16,82 807,20 
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DIM/ калибратор ПРОТЕИНИ 

(IgA,IgG,IgM,C3,C4,TRNF) 2х5х1,5мл   оп 3 322,09 966,28 

DIM/ калибратор СК/СК-МВ 2х3х2мл   мл 60 23,47 1 408,00 

DIM/ КАЛЦИЙ 480т   оп 3 42,40 127,20 

DIM/ КРЕАТИН КИНАЗА 480т   оп 8 27,68 221,44 

DIM/ КРЕАТИН КИНАЗА МВ 120т   оп 14 70,00 980,00 

DIM/ КРЕАТИНИН 480т   оп 22 27,68 608,96 

LDH калибр.   мл 6 134,83 808,95 

DIM/ КЮВЕТИ 12 000бр.   оп 20 267,00 5 340,00 

DIM/ ЛАКТАТ 120т   оп 1 115,63 115,63 

DIM/ ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 120т   оп 20 63,57 1 271,40 

DIM/ ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ калибратор 

2х3х2мл   оп 4 147,57 590,27 

DIM/ ЛДХ 480т   оп 10 66,80 668,00 

DIM/ ЛДХ калибратор 4х1,5мл   оп 2 136,67 273,33 

DIM/ ЛИПАЗА 120т   оп 1 178,92 178,92 

DIM/ МАГНЕЗИЙ 120т   оп 2 27,00 54,00 

DIM/ МИКРОАЛБУМИН 80т   оп 5 65,00 325,00 

DIM/ МИКРОАЛБУМИН калибратор 

2х5х1мл   мл 20 56,00 1 120,00 

DIM/ ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 480т    оп 6 50,53 303,15 

DIM/ празна касета 8бр.    оп 1 47,07 47,07 

DIM/ ПРОТЕИН В УРИНА/ЛИКВОР 

80т    оп 2 29,33 58,67 

DIM/ ПРОТЕИН В УРИНА/ЛИКВОР 

калибратор 2х5х4мл    оп 2 178,93 357,85 

DIM/ С РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН 120т    оп 10 249,17 2 491,67 

DIM/ серумни чашки с капаче 1,5мл 

1000бр.    оп 15 53,33 800,00 

DIM/ ТОТАЛ ПРОТЕИН 480т    оп 14 26,04 364,56 

DIM/ ТРИГЛИЦЕРИДИ 480т    оп 10 107,56 1 075,60 

DIM/ УРЕЯ 480т    оп 16 30,96 495,36 

DIM/ ФОСФОР 480т    оп 2 25,40 50,80 

DIM/ ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 240т    оп 16 133,64 2 138,24 

DIM/ ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ калибратор 

2х3х1мл    оп 4 73,08 292,33 

DIM/ ХОЛЕСТЕРОЛ 480т    оп 10 53,76 537,60 

DIM/ ХОЛЕСТЕРОЛ калибратор 

2х3х1мл    оп 3 80,40 241,20 

18 

Диагностични реактиви - Апарат MINI VIDAS - хормонален   

TSH затв. с-ма тест 240 2,93 704,00 

FT3 затв. с-ма тест 240 2,96 710,00 

FT4 затв. с-ма тест 240 2,96 710,00 

FSH затв. с-ма тест 240 5,20 1 248,00 

PRG затв. с-ма тест 120 5,20 624,00 

PRL затв. с-ма тест 240 5,20 1 248,00 

EII затв. с-ма тест 120 5,20 624,00 

LH затв. с-ма тест 120 5,20 624,00 

CORT затв. с-ма тест 60 7,57 454,00 

FER затв. с-ма тест 60 6,63 398,00 

TESTOSTERON затв. с-ма тест 120 4,50 540,00 
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AFP затв. с-ма тест 180 7,12 1 281,00 

CA-125 затв. с-ма тест 240 8,18 1 962,00 

TROPONIN I затв. с-ма тест 480 5,06 2 428,00 

PSA-общ  затв. с-ма тест 120 6,12 734,00 

BNP, pro BNP затв. с-ма тест 60 30,21 1 812,50 

ATPO затв. с-ма тест 90 7,84 705,98 

ATG затв. с-ма тест 90 7,84 705,98 

СА-15-3 затв. с-ма тест 120 8,18 981,00 

СА-19-9 затв. с-ма тест 180 8,18 1 471,50 

СЕА затв. с-ма тест 180 8,18 1 471,50 

HCG затв. с-ма тест 120 5,20 624,00 

19 

ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА  

GA 2   

работен р-р / туба 5 л / затв.с-ма л 100 66,67 6 666,67 

станд. р-р / 100 бр  в оп / затв.с-ма оп 20 70,00 1 400,00 

микро кюв.esat / 100 бр  в оп. / затв.с-ма оп 1 54,17 54,17 

електрод/мембрана / затв.с-ма бр 6 295,00 1 770,00 

компл.шлаухи затв.с-ма компл 4 192,00 768,00 

 

Медицински консумативи, с изключение на химически и хематологични 

консумативи   

20 Центрофужки-стъкло   бр 1 000 0,22 216,67 

21 Центрофужки-пластмаса   бр 1 000 0,45 450,00 

22 Цилиндри-500 мл   бр 2 15,25 30,50 

23 Цилиндри-200 мл   бр 2 13,50 27,00 

24 Цилиндри-100 мл   бр 2 10,42 20,83 

25 Чаши”Бехер” - 400 мл   бр 3 13,17 39,50 

26 Чаши”Бехер” - 600 мл   бр 3 15,50 46,50 

27 Чаши”Бехер” - 1000 мл   бр 3 20,83 62,50 

28 Кювети за фиксиране   бр 3 18,33 55,00 

29 Пеницилинови шишета   бр 2 000 0,25 500,00 

30 Предметни стъкла   бр 3 000 0,04 112,50 

31 Уринометри    бр 3 16,25 48,75 

32 Камера Бюркер   бр 3 36,00 108,00 

33 Камера ФуксРозентал   бр 3 51,00 153,00 

34 Филтърна хартия   оп 3 30,00 90,00 

35 Автоматича пипета от 10 -100 мкл   бр 4 105,00 420,00 

36 Автоматича пипета от 100 -1000 мкл   бр 2 105,00 210,00 

37 Оцетна киселина   л 1 4,50 4,50 

38 Метанол   л 24 4,50 108,00 

39 Глицерин    л 2 3,80 7,60 

40 Сулфосалицилова к-на   л 1 30,00 30,00 

41 

Боя за оцветяване на натривки по 

Романовски Гимза   л 20 30,00 600,00 

  

Медицински консумативи, с изключение на химически и хематологични 

консумативи   

42 Колектори за урина   бр 500 0,17 85,00 

43 Кювети “епендорф”      бр 18 000 0,02 297,00 

44 Връхчета за авт.жълти   бр 60 000 0,04 2 650,00 

45 връхчета за авт. сини   бр 30 000 0,01 285,00 

46 Термо хартия 110 мм   ролки 120 2,00 240,00 

47 Термо хартия 57 мм   ролки 700 2,00 1 400,00 
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48 хартия бар кодове   ролки 500 2,70 1 350,00 

49 Термо хартия 80 мм   ролки 60 2,00 120,00 

50 

Устройства за вен.системи и взимане на кръв (затворена с-ма с аспирация) с 

възможност за използване на обикновена игла без държач   

Вакуум игли с адаптор (Стерилна)   бр 48 000 0,24 11 280,00 

Колектор 10 мл ,без гел   бр 30 000 0,23 7 020,00 

Колектор 5 мл без гел   бр 2 000 0,23 468,00 

Колектор с NH4 хепарин 2,0 мл   бр 500 0,24 121,00 

Колектор ЕДТА 200 мкл   бр 20 000 0,28 5 500,00 

Колектор ЕДТА К3, 1.8 мл   бр 25 000 0,25 6 225,00 

Колектор с Na цитрат за хемостаза 1.8 

мл   бр 30 000 0,25 7 500,00 

Колектор СУЕ 3,.5 мл   бр 24 000 0,47 11 160,00 

Колектор СУЕ капил 200 мкл/ 

панченки /   бр 5 000 0,72 3 600,00 

Капилярен колектор за серум 200 мкл с 

доз.кап.   бр 2 000 0,28 566,00 

Капилярен колектор за серум с гел 200 

мкл,с доз.кап   бр 3 000 0,34 1 005,00 

Колектор за ретикулоцити   бр 1 500 0,70 1 050,00 

Колектор 1.8 мл с Li хепарин   бр 1 000 0,30 297,50 

Турникети   бр 40 13,33 533,33 

Сигнален часовник, лабораторен   бр 10 20,83 208,33 

51 

Реактиви и консумативи за апарат  Агарозна електрофореза   

контролен серум N     оп 1 121,26 121,26 

хидрагел 7 β1 , β2   оп 4 320,76 1 283,03 

хидрагел 7 Нв   оп 2 387,26 774,52 

обезцветяващ р-р   мл 100 14,47 1 447,00 

миещ р-р   мл 10 17,60 176,00 

флуидил 5 мл   оп 1 41,08 41,08 

амидощварц р-р   оп 1 58,68 58,68 

апликатори7 хидрагел   бр 1 105,62 105,62 

52 

Реактиви и консумативи за апарат Advia centaur   

Тропонин I   100т затв.с-ма оп 25 660,00 16 500,00 

Инсулин  100т затв.с-ма оп 1 302,50 302,50 

Кортизол  50т затв.с-ма оп 1 107,50 107,50 

AFP  100т затв.с-ма оп 3 273,33 820,00 

Естрадиол  100т затв.с-ма оп 2 336,67 673,33 

FSH  100т затв.с-ма оп 2 273,33 546,67 

Общ hCG  50т затв.с-ма оп 6 136,67 820,00 

LH  60т затв.с-ма оп 4 163,50 654,00 

Прогестерон  50т затв.с-ма оп 4 163,75 655,00 

Пролактин  50т затв.с-ма оп 6 151,25 907,50 

Тестостерон  50т затв.с-ма оп 2 158,33 316,67 

Анти-TPO  100т затв.с-ма оп 2 953,33 1 906,67 

Свободен Т3  50т затв.с-ма оп 4 99,58 398,33 

Свободен Т4  50т затв.с-ма оп 10 98,75 987,50 

TSH  100т затв.с-ма оп 9 161,67 1 455,00 

СА 15-3  100т затв.с-ма оп 2 273,33 546,67 

СА 19-9  50т затв.с-ма оп 20 138,75 2 775,00 
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СА 125  100т затв.с-ма оп 6 273,33 1 640,00 

СЕА  100т затв.с-ма оп 10 273,33 2 733,33 

PSA  100т затв.с-ма оп 8 366,67 2 933,33 

Лиофилизиран имунологичен контрол три 

нива  4x3x5ml затв.с-ма оп 1 644,90 644,90 

Лиофилизиран контрол туморни маркери 

ниво 1  6x2ml затв.с-ма оп 2 708,22 1 416,43 

Лиофилизиран контрол туморни маркери 

ниво 2  6x2ml затв.с-ма оп 2 708,22 1 416,43 

Лиофилизиран контрол туморни маркери 

ниво 3  6x2ml затв.с-ма оп 2 708,22 1 416,43 

Течен контрол сърдечни маркери три нива  

6x3ml затв.с-ма оп 2 433,33 866,67 

Анти-TPO 1,2 контролен материал  

2x3x2ml затв.с-ма оп 
2 

762,78 1 525,55 

Допълнителен проуб уош 1  2x25ml затв.с-ма оп 4 122,24 488,97 

CA 19-9 Дилуент  2x5ml затв.с-ма оп 2 122,24 244,48 

ThCG Дилуент  2x25ml затв.с-ма оп 1 122,24 122,24 

CEA Дилуент  2x5ml затв.с-ма оп 1 122,24 122,24 

Анти-TPO Дилуент  2x5ml затв.с-ма оп 1 215,14 215,14 

Мулти-дилуент 1 (BNP, TSH)  2x25ml затв.с-ма оп 1 122,24 122,24 

Мулти-дилуент 2 (AFP, CPSA, PSA, 

RUBELLA IGM, HAV M)  2x10ml затв.с-ма оп 
1 

122,24 122,24 

Мулти-дилуент 11 (TNL, iPTH)  2x5ml затв.с-ма оп 1 122,24 122,24 

Калибратор  A  (T3, T4, TU, FT3, FT4)  

2x2x5ml затв.с-ма оп 
5 

254,26 1 271,29 

Калибратор B (TSH, HCG, PRL, LH, FSH, 

Дигоксин)  2x2x5ml затв.с-ма оп 
4 

268,93 1 075,70 

Калибратор D (CEA,AFP)  2x2x2ml затв.с-ма оп 4 268,93 1 075,70 

Калибратор E (Прогестерон, Тестостерон, 

Кортизол)  2x2x2ml затв.с-ма оп 
2 

268,93 537,85 

Калибратор Q (PSA)  2x2x2ml затв.с-ма оп 3 268,93 806,78 

Калибратор 0 (анти-TPO)  2x2x1ml затв.с-ма оп 2 268,93 537,85 

Калибратор 30 (Подсилен естрадиол)  

2x2x2ml затв.с-ма оп 
2 

254,26 508,52 

Калибратор 66/Инсулин  2x2x1ml затв.с-ма оп 2 268,93 537,85 

CA 15-3 Калибратор  2x2x2ml затв.с-ма оп 2 268,93 537,85 

CA 125 II Калибратор  2x2x2ml затв.с-ма оп 2 268,93 537,85 

ADVIA CP Миещ разтвор 1  2x1500ml затв.с-ма оп 15 171,13 2 567,00 

ADVIA CP Реактив 1&2  600ml затв.с-ма оп 12 107,57 1 290,80 

ADVIA CP Почистващ разтвор  12x70ml затв.с-ма оп 12 205,36 2 464,30 

ADVIA CP Системни епруветки  1 500бр затв.с-ма оп 6 557,41 3 344,45 

ADVIA CP Системни кювети  3 000бр затв.с-ма оп 5 201,45 1 007,25 

ADVIA CР Връхчета  6 480бр затв.с-ма оп 3 733,43 2 200,30 

ADVIA CР Кит за профилактика  1бр затв.с-ма оп 1 2 333,33 2 333,33 

ADVIA CP Комплект шлаухи, сив 6 канал, 

перисталтична помпа  1бр затв.с-ма оп 
1 

600,00 600,00 

ADVIA CP Комплект шлаухи, син 2 канала 

перисталтична помпа  1бр затв.с-ма оп 
2 

408,33 816,67 

 

Посочените прогнозни стойности представляват максималният финансов ресурс, с 

който Възложителят разполага. 
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Забележка: Оферти с ценови предложения за отделните номенклатури или 

номенклатурни единици от съответната номенклатура, надвишаващи 

максималната прогнозна стойност без ДДС, определена от Възложителя, не се 

допускат до класиране за конкретната номенклатура.  

  

2.  Прогнозната стойност (сбор от общите стойности на всички номенклатури) за 

обособена позиция № 2 “Микробиологична лаборатория” е в размер на 165 089,43 

лв. (сто шестдесет и пет хиляди и осемдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) 

без вкл. ДДС.   

 

№  Наименование Методология Мярка 
Прогн. 

кол-во 

Ед. 

прогн. 

ст-ст без 

ДДС 

Обща 

прогн. 

ст-ст без 

ДДС 

  Лабораторни реактиви - Сухи хранителни среди    

53 Дезоксихолат цитрат агар по Лайфсон   грам 5000 0,19 950,00 

54 Клиглер   грам 1500 0,35 525,00 

55 Кръвен агар база (гранулиран)   грам 10000 0,13 1 300,00 

56 Левин   грам 2000 0,14 276,00 

57 Мак Конки агар   грам 10000 0,17 1 700,00 

58 Обикновен агар   грам 500 0,16 81,00 

59 Обикновен бульон   грам 1500 0,16 243,00 

60 Г.Ц.(G.C.) агар база   грам 500 0,24 122,00 

61 Сабуро с декстроза агар   грам 5000 0,12 600,00 

62 Селенитов бульон с натриев биселенит   грам 1000 0,12 120,00 

63 Ентерококов агар   грам 500 0,47 235,00 

64 Шедлер агар с вит.К   грам 500 0,33 165,00 

65 

Селективен агар за Кампилобактер със 

суплемент   грам 500 0,76 380,00 

66 Мюлер Хинтон II /CLSI/   грам 10000 0,24 2 400,00 

67 Изовиталекс   грам 500 0,14 71,33 

68 Хемоглобин   грам 500 0,33 165,00 

69 L-Лизин декарбоксилаза    грам 500 0,30 150,00 

70 L-Орнитин декарбоксилаза    грам 500 0,38 190,00 

71 Среда за подвижност, индол и сяроводород   грам 500 0,26 127,50 

  Лабораторни реактиви - Готови хранителни среди в петри    

72 Хром агар-за Кандида   петри 400 1,54 616,67 

73 Агар за метицилинрезист.стафилококи   петри 20 1,61 32,17 

74 

Мюлер Хинтон с 5% конска кръв +20 мг β-

NAD   петри 400 1,75 700,00 

  Лабораторни реактиви - Течни хранителни среди (епруветки)    

75 Кларк, епруветки по 6 мл   

епруветк

а 2000 1,30 2 600,00 

76 Комкова, епруветки по 13 мл   

епруветк

а 5000 1,80 9 000,00 

77 Тиогликолатна среда, епруветки по 8мл   

епруветк

а 500 1,25 625,00 

78 Кристензен бульон с урея, епр. 6мл   

епруветк

а 2000 1,55 3 100,00 

  Лабораторни реактиви - Течни хранителни среди (банки)    

79 Симонс, банки по 400 мл   брой 20 18,00 360,00 

80 Фенилаланин-дезаминаза агар, банки   брой 20 17,00 340,00 
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81 

Физиологичен р-р с фосфатен буфер, 

банки    брой 140 16,50 2 310,00 

82 Шедлер агар с вит.К   брой 360 5,39 1 939,98 

83 Шоколадов агар   брой 500 6,67 3 333,33 

84 Поливитекс/Изовиталекс   брой 550 8,00 4 400,00 

  Диагностични реактиви - Антибиотични дискове за сенсидиск диспенсер    

85 ампицилин 10мг   диск 2500 0,06 150,00 

86 ампицилин 2мг   диск 1000 0,12 116,00 

87 амоксицилин 25мг   диск 500 0,06 30,00 

88 бензилпеницилин 1U   диск 500 0,12 58,00 

89 оксацилин 1мг   диск 500 0,06 30,00 

90 еритромицин 15мг   диск 2500 0,06 150,00 

91 амоксицилин/клав.к-на 30мг   диск 3000 0,06 180,00 

92 амоксицилин/клав.к-на 3мг   диск 1000 0,12 116,00 

93 доксициклин 30мг   диск 500 0,06 30,00 

94 тетрациклин 30мг   диск 500 0,06 30,00 

95 азлоцилин 75мг   диск 500 0,10 52,00 

96 бацитрацин 2мг   диск 500 0,12 58,00 

97 клиндамицин 2мг   диск 500 0,06 30,00 

98 рифампин 5мг   диск 500 0,06 30,00 

99 пиперацилин 30мг   диск 1000 0,12 116,00 

100 хлорамфеникол 30мг   диск 500 0,06 30,00 

101 гентамицин 10мг   диск 2500 0,06 150,00 

102 гентамицин 30мг   диск 2500 0,12 290,00 

103 налидиксова к-на 30мг   диск 1000 0,06 60,00 

104 новобиоцин 5мг   диск 500 0,06 30,00 

105 цефокситин 30мг   диск 1500 0,06 90,00 

106 цефотаксим 5мг   диск 1500 0,12 174,00 

107 цефепим 30мг   диск 1000 0,06 60,00 

108 ципрофлоксацин 5мг   диск 2500 0,06 150,00 

109 офлоксацин 5мг   диск 500 0,06 30,00 

110 цефтазидим 10мг   диск 2500 0,12 290,00 

111 цефалотин 30мг   диск 1000 0,06 60,00 

112 амикацин 30мг   диск 500 0,06 30,00 

113 цефазолин 30мг   диск 500 0,06 30,00 

114 цефуроксим 30мг   диск 2000 0,06 120,00 

115 цефтриаксон 30мг   диск 1000 0,06 60,00 

116 ванкомицин 5мг   диск 500 0,06 30,00 

117 

сулфаметоксазол/триметоприм 

23,75/1,25мг   диск 3500 0,06 210,00 

118 нитрофурантоин 100мг   диск 2000 0,13 256,00 

119 азитромицин 15мг   диск 1000 0,06 60,00 

120 имипенем 10мг   диск 1000 0,06 60,00 

121 ампицилин/сулбактам 20мг   диск 500 0,06 30,00 

122 тейкопланин 30мг   диск 500 0,06 30,00 

123 пиперацилин/тазобактам 30/6 мг   диск 1000 0,12 116,00 

124 левофлоксацин 5мг   диск 500 0,06 30,00 

125 меропенем 10мг   диск 500 0,06 30,00 

126 кларитромицин 15мг   диск 1500 0,06 90,00 

127 бактробан/мупироцин 5мг   диск 1500 0,06 90,00 
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128 колистин 10мг   диск 500 0,06 30,00 

129 фосфомицин 200 мг   диск 1000 0,10 104,00 

130 азтреонам 30мг   диск 500 0,06 30,00 

131 линезолид 10мг   диск 500 0,12 58,00 

132 тигециклин  15мг   диск 500 0,06 30,00 

133 дорипенем 10 мг   диск 500 0,12 58,00 

134 цефоперазон/сулбактам   диск 1000 0,06 60,00 

135 цефотаксим/клавуланова к-на   диск 500 0,10 52,00 

136 цефтазидим/клавуланова к-на   диск 500 0,10 52,00 

  

Диагностични реактиви - тест ленти за определяне на МПК (минимални 

инхибиращи концентрации) 

 

  

137 амоксицилин/клав.к-на (2µg/ml)   стрип 60 6,00 360,00 

138 цефотаксим (0,016-256)   стрип 60 6,00 360,00 

139 колистин (0,016-256)   стрип 200 5,00 1 000,00 

140 фосфомицин (0,016-256)   стрип 200 5,00 1 000,00 

141 меропенем (0,002-32)   стрип 60 6,00 360,00 

142 пеницилин (0,002-32)   стрип 60 6,00 360,00 

143 оксацилин (0,016-256)   стрип 60 6,00 360,00 

144 тейкопланин (0,016-256)   стрип 60 6,00 360,00 

145 

меропенем/ меропенем + борониева 

киселина   стрип 20 7,50 150,00 

146 имипенем / имипенем + EDTA   стрип 20 7,50 150,00 

  Диагностични реактиви - Аглутиниращи серуми    

  Шигелни групови наситени агл.серуми, 1 мл     

147 Шигела флекснери поливалентен   стъкло 4 40,00 160,00 

148 Шигела зоней (S+R)   стъкло 4 40,00 160,00 

149 Шигела флекснери 6   стъкло 4 40,00 160,00 

  E.coli OK ненаситени агл. серуми, 1 мл    

150 О 15   стъкло 4 30,00 120,00 

151 О 18   стъкло 4 30,00 120,00 

152 О 27   стъкло 4 30,00 120,00 

153 О 28   стъкло 4 30,00 120,00 

154 О 32   стъкло 4 30,00 120,00 

155 О 63   стъкло 4 30,00 120,00 

156 О 75   стъкло 4 30,00 120,00 

157 О 112 АВ   стъкло 4 30,00 120,00 

158 О 112 АС   стъкло 4 30,00 120,00 

159 О 114   стъкло 4 30,00 120,00 

160 О 115   стъкло 4 30,00 120,00 

161 О 117   стъкло 4 30,00 120,00 

162 О 129   стъкло 4 30,00 120,00 

163 О 135   стъкло 4 30,00 120,00 

164 О 136   стъкло 4 30,00 120,00 

165 О 139   стъкло 4 30,00 120,00 

166 О 142   стъкло 4 30,00 120,00 

167 О 143   стъкло 4 30,00 120,00 

168 О 144   стъкло 4 30,00 120,00 

169 О 146   стъкло 4 30,00 120,00 

170 О 148   стъкло 4 30,00 120,00 

171 О 149   стъкло 4 30,00 120,00 



14 

172 О 151   стъкло 4 30,00 120,00 

173 О 152   стъкло 4 30,00 120,00 

174 О 157   стъкло 4 30,00 120,00 

175 О 158   стъкло 4 30,00 120,00 

176 О 159   стъкло 4 30,00 120,00 

177 О 164   стъкло 4 30,00 120,00 

178 О 166   стъкло 4 30,00 120,00 

179 О 167   стъкло 4 30,00 120,00 

180 О 168   стъкло 4 30,00 120,00 

  E.coli наситени OK агл. серуми, 1 мл    

181 О 6   стъкло 6 35,00 210,00 

182 О 20   стъкло 6 35,00 210,00 

183 О 25   стъкло 6 35,00 210,00 

184 О 26   стъкло 6 35,00 210,00 

185 О 44   стъкло 6 35,00 210,00 

186 О 55   стъкло 6 35,00 210,00 

187 О 78   стъкло 6 35,00 210,00 

188 О 86   стъкло 6 35,00 210,00 

189 О 111   стъкло 6 35,00 210,00 

190 О 119   стъкло 6 35,00 210,00 

191 О 124   стъкло 6 35,00 210,00 

192 О 125   стъкло 6 35,00 210,00 

193 О 126   стъкло 6 35,00 210,00 

194 О 127   стъкло 6 35,00 210,00 

195 О 128   стъкло 6 35,00 210,00 

  E.coli групови наситени OK агл. серуми, 1 мл    

196 І поливалентен    стъкло 40 35,00 1 400,00 

197 ІІ поливалентен    стъкло 40 35,00 1 400,00 

198 ІІІ поливалентен    стъкло 40 35,00 1 400,00 

  Салмонелни наситени агл.серуми, 1 мл     

199 О 5   стъкло 1 40,00 40,00 

200 О 7   стъкло 1 40,00 40,00 

201 О 8   стъкло 1 40,00 40,00 

202 О 10   стъкло 1 40,00 40,00 

203 О 15   стъкло 1 40,00 40,00 

204 О 19   стъкло 1 40,00 40,00 

205 О 20   стъкло 1 40,00 40,00 

206 О 27   стъкло 1 40,00 40,00 

207 Vi   стъкло 1 40,00 40,00 

208 Hb   стъкло 1 40,00 40,00 

209 Hc   стъкло 1 40,00 40,00 

210 Hd   стъкло 1 40,00 40,00 

211 Hf   стъкло 1 40,00 40,00 

212 Hh   стъкло 1 40,00 40,00 

213 Henx   стъкло 1 40,00 40,00 

214 Hgm   стъкло 1 40,00 40,00 

215 Hi   стъкло 1 40,00 40,00 

216 Hk   стъкло 1 40,00 40,00 

217 Hlv   стъкло 1 40,00 40,00 
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218 Hr   стъкло 1 40,00 40,00 

219 Hs   стъкло 1 40,00 40,00 

220 Hw   стъкло 1 40,00 40,00 

221 Ht   стъкло 1 40,00 40,00 

222 Hy   стъкло 1 40,00 40,00 

223 Hm   стъкло 1 40,00 40,00 

224 Hz-6   стъкло 1 40,00 40,00 

225 Hz-10   стъкло 1 40,00 40,00 

226 Hz-15   стъкло 1 40,00 40,00 

227 H-1,2   стъкло 1 40,00 40,00 

228 H-5   стъкло 1 40,00 40,00 

  Салмонелни групови наситени агл.серуми, 1 мл     

229 А (O 2)   стъкло 4 40,00 160,00 

230 B (O 4, 5)   стъкло 4 40,00 160,00 

231 C (O 6, 7, 8)   стъкло 4 40,00 160,00 

232 D (O9, 12)    стъкло 4 40,00 160,00 

233 E (O3, 10, 15)   стъкло 4 40,00 160,00 

234 Поливалентен OA-OE   стъкло 8 40,00 320,00 

  

Диагностични реактиви - Диагностични 

диференциращи тестове, добавки и 

оцветителни набори       

 

  

235 Заешка плазма лиофилизирана   стъкло 200 10,00 2 000,00 

236 Дефибринирана овнешка кръв   стъкло 300 47,00 14 100,00 

237 Реактив на Ковач/за индол/   стъкло 10 10,00 100,00 

238 Метиленово синьо/Льофлер/   стъкло 30 7,10 213,00 

239 Метил рот 1%, спиртен разтвор   стъкло 10 5,00 50,00 

240 Колор Грам кит   опак. 10 40,00 400,00 

241 Тб колор/Tb color-cold/за туберколоза   опак. 4 72,00 288,00 

242 Слайдекс Стрепто /А,В,С,Д,F,G/-кит   тест 100 3,44 344,17 

243 Слайдекс Стрепто В-кит   тест 100 1,61 160,83 

244 Слайдекс Стаф-кит   тест 50 1,58 78,75 

  Хламидия     

245 

Хламидия директ ИФ тест   тест 100 7,35 734,93 

Хламидия стъкла за ИФ   опак. 1 1,13 1,13 

Хламидия /+/ и /-/ контроли-стъкла   опак. 1 190,54 190,54 

246 Ман.стрип за идент. Коринебактерии   тест 50 6,26 313,12 

247 

Ман.стрип за идент. за Н/Х с бета-

лактамаза   тест 50 11,00 550,00 

248 Ман.стрип за идент. за гъби - 20 С АУКС   тест 50 9,11 455,42 

249 Ман.стрип за урогенитални микоплазми     тест 50 8,50 425,00 

250 Суспеншън медиум   опак. 3 132,42 397,25 

251 NaCl0.85% медиум   опак. 3 121,58 364,75 

252 Реагент Джеймс   опак. 2 24,92 49,83 

253 Реагент ВП А+ВП Б   опак. 2 24,92 49,83 

254 Реагент Нит1+Нит2   опак. 2 49,18 98,37 

255 Реагент ФБ   опак. 5 24,92 124,58 

256 Реагент Нин   опак. 2 24,92 49,83 

257 Реагент ЗимА+ЗимБ   опак. 2 49,83 99,67 

258 Реагент БЦП   опак. 2 13,25 26,50 
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259 Минерално масло, 125 мл   опак. 20 7,33 146,67 

260 ONPG дискове   опак. 2 20,00 40,00 

261 Оптохин тест   опак. 3 20,00 60,00 

  Фактор за хемофилус    

262 

Фактор V за хемофилус   опак. 4 20,00 80,00 

Фактор X за хемофилус   опак. 4 20,00 80,00 

Фактор XV за хемофилус   опак. 4 20,00 80,00 

263 Оксидаза дропер   тест 100 3,50 350,00 

264 Латекс тест за ревматоиден артрит    тест 300 0,17 50,85 

265 Латекс тест за ревматизъм (АSТ)   тест 300 0,21 63,68 

266 

Латекс тест мононуклеоза (Пол-Бюнел) 

  тест 100 1,67 166,67 

267 Тест за сифилис (TP/TPHA)   тест 600 0,50 300,00 

268 

Директен тест за антиген на РСВ 

(респираторно-синцитиален вирус)   тест 100 5,50 550,00 

269 

Директен тест за Х.пилори (фекален тест) 

  тест 200 4,08 816,67 

270 

Директен тест за кампилобактер (фекален 

тест)   тест 50 5,50 275,00 

271 

Директен тест за легионела (уринен тест) 

  тест 50 8,33 416,67 

272 Директен тест за Рота/Адено-кит   тест 400 5,50 2 200,00 

273 

Директен тест за 

Рота/Адено/Астро/Норовируси    тест 40 8,00 320,00 

274 

Комбиниран тест за криптоспоридии, 

ламблия и амебиаза   тест 100 9,36 936,25 

275 Директен тест за криптоспоридии   тест 60 7,12 427,25 

276 Директен тест за ламблия   тест 60 7,12 427,25 

277 Уритест   тест 2000 1,50 3 000,00 

 

Лабораторни реактиви - Реактиви за апарат БАКТЕК 9050    

278 

Детски хемокултури Затворена 

система стькло 500 10,34 5 170,83 

279 

Аеробни хемокултури Затворена 

система стькло 600 10,34 6 205,00 

280 

Анаеробни хемокултури Затворена 

система стькло 600 10,34 6 206,00 

281 

Хемокултури Микозис Затворена 

система стькло 200 10,34 2 068,73 

282 

Хемокултури Мико Затворена 

система стькло 50 5,61 280,38 

 

Медицински консумативи за еднократна употреба за апарат БАКТЕК 9050    

283 Вакутейнер за хемокултури-за възр. 

Затворена 

система брой 7000 0,01 71,17 

284 Вакутейнер за хемокултури- деца 

Затворена 

система брой 4000 0,02 65,33 

 

Диагностични реактиви - Консумативи и реактиви за апарат Crystal    

285 Кристал Ентерик Нонферментер 

Затворена 

система тест 200 2,51 501,07 

286 Кристал грам позитив кит 

Затворена 

система тест 120 4,85 581,83 

287 Кристал Рапид грам позитив кит 

Затворена 

система тест 120 4,85 581,83 

288 Кристал Нейсерия Хемофилус  

Затворена 

система тест 80 7,27 581,83 

289 Кристал Анаеробен кит Затворена тест 40 15,92 636,70 
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система 

  Диагностични реактиви - Консумативи и реактиви за ELISA reader    

290 

Анти-Микоплазва пневмоние ELISA IgM с чупещи се 

стрипове тест 384 2,19 840,00 

Анти-Микоплазва пневмоние ELISA IgG с чупещи се 

стрипове тест 384 2,19 840,00 

Анти-Микоплазва пневмоние ELISA IgA с чупещи се 

стрипове тест 384 2,19 840,00 

Анти-Хламидия пневмоние ELISA IgM с чупещи се 

стрипове тест 192 2,19 420,00 

Анти-Хламидия пневмоние ELISA IgG с чупещи се 

стрипове тест 192 2,19 420,00 

Анти-Хламидия пневмоние ELISA IgA с чупещи се 

стрипове тест 192 2,19 420,00 

Анти-EBV-CA ELISA IgG за ликворна 

диагностика 
с чупещи се 

стрипове тест 192 2,50 480,00 

Анти-EBV-EA ELISA IgG с чупещи се 

стрипове тест 384 2,19 840,00 

Анти-EBV-EBNA ELISA IgG с чупещи се 

стрипове тест 384 2,19 840,00 

Анти-EBV-EA ELISA IgA с чупещи се 

стрипове тест 192 2,19 420,00 

HBsAg с чупещи се 

стрипове тест 384 1,13 432,80 

HBeAg/Анти-HBeAg IgG с чупещи се 

стрипове тест 384 2,12 813,60 

Анти-HBsAg IgG с чупещи се 

стрипове тест 192 2,19 420,00 

Анти-HBcAg total с чупещи се 

стрипове тест 384 2,19 840,00 

Анти-HCV IgG с чупещи се 

стрипове тест 384 2,08 800,00 

Анти-HAV IgM с чупещи се 

стрипове тест 192 2,08 400,00 

HDVAg с чупещи се 

стрипове тест 192 6,04 1 160,00 

anti-HDV Ab  с чупещи се 

стрипове тест 192 3,51 674,40 

Анти-Цитомегаловирус ELISA IgG с чупещи се 

стрипове тест 192 2,19 420,00 

Анти-Цитомегаловирус ELISA IgM с чупещи се 

стрипове тест 192 2,19 420,00 

  
Диагностични реактиви - Консумативи и реактиви за флуоресцентен 

микроскоп (микрочип технология) 

 

  

291 

Eurosorb за IIFT (течен RF абсорбент)   опак. 2 62,50 125,00 

Тест индиректна флуоресценция -TORCH 

профил (4 биочипа на поле) - IgG към 

T.gondii, Rubella, CMV,HSV  

Затворена 

система тест 40 16,35 654,00 

Тест индиректна флуоресценция -

Централна нервна система профил (4 

биочипа на поле/5 полета с 21 патогена ) - 

IgG  

Затворена 

система тест 20 21,75 435,00 

Тест индиректна флуоресценция -мозайка 

за EBV (с 4 полета) IgG към EBV-CA, 

gp125, p19, EBV-EA, EBNA; IgM -EBV-CA 

Затворена 

система тест 120 12,00 1 440,00 
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Тест индиректна флуоресценция -

миокардитен профил 1 (4 биочипа на 

поле/4 полета с 16 патогена) - IgG  

Затворена 

система тест 60 16,43 985,50 

 

Медицински консумативи за еднократна употреба     

292 Петриеви блюда/пластмасови/   брой 8000 0,13 1 026,67 

293 

Стерилни пластмасови контейнери за 

урина   

брой 

2000 0,14 283,33 

294 

Стерилни пластмасови контейнери за 

фецес с лъжичка   

брой 

2000 0,17 330,00 

295 

Стерилни пластмасови контейнери за 

храчка   

брой 

2000 0,20 400,00 

296 Стерилни тампони в отделна опаковка    брой 30000 0,05 1 500,00 

297 

Стерилни тампони с транспортна среда 

  

брой 

15000 0,33 4 875,00 

298 Стерилни пластмасови йозета   брой 20000 0,07 1 416,67 

299 Стерилен пластмасов бод   брой 20000 0,07 1 333,33 

300 

Стерилни връхчета за автоматични пипети 

(сини 100-1000 µl) в кутии   

брой 

20 8,00 160,00 

301 

Стерилни връхчета за автоматични пипети 

(жълти 10-100 µl) в кутии   

брой 

20 6,00 120,00 

302 

Стерилни връхчета за автоматични пипети 

(бели 1-10 µl) в кутии   

брой 

10 6,50 65,00 

303 

Стерилни връхчета за многоканална 

пипета Biohit  (50-1200 µl) в кутии   

брой 

10 25,00 250,00 

304 

Връхчета за авт.пипети(сини100-1000µl) 

  

брой 

4000 0,01 50,33 

305 

Връхчета за автоматични пипети (жълти 

10-100 µl)   

брой 

6000 0,04 265,00 

306 

Връхчета за автоматични пипети (бели 1-

10 µl)   

брой 

4000 0,01 50,00 

307 Вариабилна пипета 100 -1000 мкл   брой 2 100,00 200,00 

308 

Пластмасови "Епендорф" епруветки със 

запушалка   

брой 

8000 0,02 120,00 

309 Предметни стъкла   брой 10000 0,04 375,00 

310 Стъклени петрита d=80mm   брой 2000 0,85 1 700,00 

311 Видалови епруветки   брой 2000 0,10 200,00 

312 Статив пластмасов за 24 епруветки   брой 5 20,00 100,00 

 

Медицински консумативи за еднократна употреба    

313 

Тест-индикатор за доказване на CO2 

атмосфера   опак. 4 33,33 133,33 

314 

Пликчета за анаеробно култивиране (за 1-4 

петри)   

брой 

1000 4,96 4 958,33 

315 

Пликчета за анаеробно култивиране (за 12 

петри - джар)   

брой 

200 2,75 550,00 

316 

Пликчета за микроаерофилно култивиране 

(за 1-4 петри)   

брой 

1000 4,96 4 958,33 

317 

Пликчета за микроаероф. култивиране (за 

12 петри - джар)   

брой 

1000 3,08 3 083,33 

318 

Тест-индикатор за доказване на анаеробна 

атмосфера   опак. 4 33,33 133,33 

319 Клипсове за затваряне на пликчета    брой 50 2,50 125,00 

 

Медицински консумативи за еднократна употреба    
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320 

Химичен индикатор за к-л на стерилизация 

- суха топлина-1600 С 
  

брой/тет

р. 120 18,00 2 160,00 

321 

Химичен индикатор за контрол на 

стерилизация автоклав-1210 С 
  

брой/тет

р. 80 7,00 560,00 

 

Посочените прогнозни стойности представляват максималният финансов ресурс, с 

който Възложителят разполага. 

Забележка: Оферти с ценови предложения за отделните номенклатури или 

номенклатурни единици от съответната номенклатура, надвишаващи 

максималната прогнозна стойност без ДДС, определена от Възложителя, не се 

допускат до класиране за конкретната номенклатура.  

 

3.  Прогнозната стойност (сбор от общите стойности на всички номенклатури) за 

обособена позиция № 3 “Кабинет по трансфузионна хематология”е в размер на 

223 496,46 лв. (двеста двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и 

четиридесет и шест стотинки) без вкл. ДДС.   

 

№  Наименование Мярка 
Прогн. 

кол-во 

Ед. прогн. 

ст-ст без 

ДДС 

Обща 

прогн.  

ст-ст без 

ДДС 

322 Тест серуми за А.В и О комплект 200 17,57 3 514,00 

323 Тест за опр.Rh флакон 160 8,90 1 424,00 

324 Хуман албумин 

флакон-

100 1 000 92,50 92 500,00 

325 Хуман албумин 

флакон-

50 300 45,00 13 500,00 

326 Анти D гамаглобулин/хипер Rh 0/ ампули 800 121,32 97 053,33 

327 Папаин флакон 20 20,63 412,50 

328 Анти Coombs тест комплект 20 12,88 257,67 

329 Вакунтейнер 5.0 мл.К2Е К2 ЕДТА брой 6 000 0,22 1 290,00 

330 Тест серуми за Анти А1 флакон 40 30,98 1 239,00 

331 Тест серуми за Анти Н флакон 12 30,98 371,70 

332 Компл. тест еритроцити за кр.групи комплект 48 160,00 7 680,00 

333 Компл. За скрининк на Анти тела комплект 24 140,00 3 360,00 

334 Комплект RH фенотип CcEeKeII флакон 2 403,80 807,60 

335 Liss Readi for use флакон 8 10,83 86,67 

 

Посочените прогнозни стойности представляват максималният финансов ресурс, с 

който Възложителят разполага. 

Забележка: Оферти с ценови предложения за отделните номенклатури, 

надвишаващи максималната прогнозна стойност без ДДС, определена от 

Възложителя, не се допускат до класиране за конкретната номенклатура.  

 

4.  Прогнозната стойност (сбор от общите стойности на всички номенклатури) за 

обособена позиция № 4 “Клинична патология” е в размер на 11 166,50 лв. 

(единадесет хиляди сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки) без вкл. ДДС. 

№  Наименование Мярка 
Прогн. 

кол-во 

Ед. 

прогн. 

ст-ст без 

ДДС 

Обща 

прогн. 

ст-ст 

без 
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Посочените прогнозни стойности представляват максималният финансов ресурс, с 

който Възложителят разполага. 

Забележка: Оферти с ценови предложения за отделните номенклатури, 

надвишаващи максималната прогнозна стойност без ДДС, определена от 

Възложителя, не се допускат до класиране за конкретната номенклатура. 

 

В прогнозната стойност на поръчката се включват всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката.   

 

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който 

отговаря на предварително обявените условия. 

2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, при 

когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението 

обстоятелства в чл.47, ал. 2 т.1, 4 и 5 от ЗОП. 

3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е на лице 

някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението 

обстоятелства в чл.47, ал. 2 т.1, 4 и 5 от ЗОП. 

4. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата 

по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, с една декларация по чл. 

47, ал. 9, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В 

декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се 

съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е 

длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

5. При подписване договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен 

за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 т.1,т.2, т.3и т.4 от ЗОП и 

посочените в обявлението обстоятелства в чл.47, ал. 2, т.1, 4 и 5 от ЗОП, освен когато 

законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое 

ДДС 

336 Формалин 40% литри 100 1,60 160,00 

337 Ксилол за лабораторен анализ литри 80 6,25 500,00 

338 Парафин - твърд на гранули кг. 120 9,80 1 176,00 

339 Еукит опаковка 20 16,25 325,00 

340 

Микротом. ножчета за параф.микротом S-35тип 

2 опаковка 16 166,67 2 666,67 

341 Микротом. ножчета-универс. за криостат Лайка опаковка 2 208,34 416,67 

342 Предметни стъкла двустранно матирани брой 16 000 0,06 913,33 

343 Покривни стъкла 24х50 опаковка 160 2,86 457,33 

344 Хематоксилин на Майер разтвор литри 25 73,33 1 833,33 

345 Еозин воден разтвор литри 12 27,00 324,00 

346 Био касети опаковка 2 25,00 50,00 

347 Лепило за криостат опаковка 2 41,67 83,33 

348 Разтвор на Гимза литри 15 45,83 687,50 

349 Падове -бели опаковка 4 18,33 73,33 

350 Трихромно оцветяване по Masson-Goldner опаковка 2 750,00 1 500,00 
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от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно 

на възложителя. 

6. Участникът може да предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката без ограничения, като за тях се прилагат изискванията само по чл. 47 ал.1 и 5 

от ЗОП.  

7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в  едно обединение. 

8. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 

случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, 

който ще изпълни съответната дейност. 

9. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура. 

10. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в 7-

дневен срок от настъпването им. 

 

4.  ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

-  Участникът трябва да има изпълнени доставки за последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката – минимум 3 (три) доставки. Под „еднакъв” следва да се разбира доставки по 

заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична 

лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология. Под 

“сходен” следва да се разбира доставки на медицински изделия по смисъла на чл. 2 от 

ЗМИ. 

Доказва се със следните документи:  

Декларация /Приложение № 12/, съдържаща списък на изпълнените доставки, еднакви 

или сходни с предмета на поръчкaта за последните три години, влючително 

стойности, дати и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 

удостоверение/референция, издадено от получателя или от компетентен орган, или 

чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

 

-  Участникът трябва да има сертификат за внедрена система за управление на 

качеството със срок на валидност, който обхваща срока на поръчката.  

Доказва се със следните документи: 

Заверено копие /в превод/ на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, на името на 

участника, свързан с обхват, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. 

 

- Участникът трябва да представи сертификат за внедрена система за управление на 

качеството на производителя, със срок на валидност, който обхваща срока на 

поръчката.  

Доказва се със следните документи: 

Заверено копие /в превод/ на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, на името на 

прозводителя, свързан с обхват, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.  

Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска 

служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация или еквивалентен  сертификат, издаден  от орган, 

установен  в  друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни  

мерки за осигуряване на качеството (чл. 53, ал. 4 от ЗОП), валидни към датата на 

отваряне на офертата. В случай, че сертификатите на участник изтичат по време 
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на процедурата той се задължава да представи декларация, че се намира в процес на 

подновяване на сертификатите. В случай, че участникът е избран за изпълнител на 

поръчката, последният се задължава да представи подновените сертификати на 

Възложителя.  

 

-  Участникът трябва да е оторизиран от производителя или оторизиран 

дистрибутор/представител, да извършва представителство и търговия с медицинските 

изделия, с които участва в процедурата. 

Доказва се със следните документи: 

Заверено копие на оторизационно писмо или еквивалентен документ, издаден от 

производителя на медицинските изделия или от оторизиран 

дистрибутор/представител. 

 

       - За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да разполага с минимум 

една складова база (собствена или наета) и с необходимите превозни средства за 

правилно съхранение на изделията при разпространението и транспортирането им, 

отговарящи на изискванията на чл. 78, ал. 2, т. 1, б. “а” и “б” от ЗМИ. 

 Доказва се със следните документи: 
Декларация за наличие на сервизни бази и превозни средства, които участникът ще 

използва за изпълнение на обществената поръчка /Приложение № 4/. 

 

-  Участникът трябва да има на свое разположение екип от служители, които да 

изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, 

отговарящи за контрола на качеството. 

Доказва се със следните документи: 

Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на 

обществената поръчка /Приложение № 5/ , вкл. лицата, отговарящи за контрола на 

качеството.  

 

Възложителят си запазва правото в случай на нужда да изиска от участниците 

предоставяне на мостри, с цел доказване съответствие с техническите изисквания. 

 

6.  УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

1.  Участикът да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено от ИАЛ, или еквивалентен документ, удостоверявящ правото му да търгува с 

медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. 

 

2.  Предложените консумативи и реактиви трябва да са оригинални за съответния 

апарат, което се удостоверява с документ от производителя на апарата. В случай, че 

предлаганите изделя не са оригинални, а съвместими, участниците трябва да 

удостоверят съвместимостта им в писмо-декларация или еквивалентен документ (в 

оригинал или нотариално заверено копие), издаден от производителя на апаратурата 

или производителя на консумативите.  

 

3.  Съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ, предложените лабораторни реактиви и консумативи 

трябва да са сертифицирани и да притежават СЕ маркировка (Директива 93/42/ЕИО или 

Директива 98/79/ЕЕ – според приложимото). 

 

4.  Изисквания към срока на годност на лабораторните реактиви и консумативи:  

срокът на годност на предложените изделия следва да е не по-кратък от 70 % от 

обявения от производителя върху опаковката, считано към датата на доставката.  

 

5.  Срок на валидност на офертите: 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на офертите. 
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 Начин на финансиране, цена и плащане: Настоящата процедура се реализира със 

средства на Възложителя, получени от НЗОК. Плащанията се извършват в срок до 60 

(шестдесет) календарни дни, по банкова сметка на Изпълнителя, след издаване на 

фактура и подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, считано от 

датата на получаване на фактурата.  

 

Забележка:  

Всеки участник може да участва за всяка номенклатура и от четирите обособени 

позиции. Участникът може да представи оферта за всяка номенклатура или група 

номенклатурни единици, описани с отделен номер, от Техническата 

спецификация.  

В обособена позиция № 1 и № 2 се съдържат номенклатури, състоящи се от групи 

номенклатурни единици. Участник, който участва за такава номенклатура, 

следва да представи оферта за цялата група от номенклатурни единици, а не за 

отделна единица. 

   

7. ОФЕРТА 

 

7.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя изисквания и условията на ЗОП.  

7.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право 

да представи само една оферта. Не се допускат до оценка и класиране оферти с 

различия от тези, обявени в Техническата Спецификация (Приложение № 1) на 

Възложителя. 

7.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Представяне на варианти не се 

допуска.  

7.4. Лицата, които участват в обединение или са посочени като подизпълнители в 

офертата на някой от участниците, не могат да представят самостоятелни оферти. 

7.5. Всеки кандидат или участник в процедурата може да поиска писмено от 

възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, преди изтичането на 

срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 

4-дневен срок от получаване на искането.  

7.6. Всички документи във връзка с горните изисквания (ако са на чужд език) да се 

представят в превод на български език извършен от преводач – физическо лице или 

агенция от списъка на Лицензираните преводачи на МВнР. 

7.7. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и 

икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с 

възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, 

определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът 

представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 

ресурсите на третите лица посочени в офертата за участие. Трети лица могат да бъдат, 

посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от 

правната връзка на участника с тях. 

7.8. Всички документи на участника да се представят в оригинал или заверени копия 

„Вярнo с оригинала” и печат на участника. 

 

Всяка оферта трябва да съдържа: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника /Приложение № 2/.  

2. Представяне на участника - по образец от документацията /Приложение № 3/ 

3. Копие на договор за обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което 

го представялява- документ подписан от участниците в обединението, в който е 

посочен представляващият – за участници обединения. Възложителят няма право да 
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изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат за представят 

оферта за участие.  

  4. Декларация - списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката  

образец от конкурсната документация /Приложение № 5/ 

5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора образец от 

конкурсната документация /Приложение № 9/. 

6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец от конкурсната документация 

/Приложение № 7/. 

7. Декларация за наличие на складови бази и превозни средства, съгласно чл.51, 

ал.1, т.9 от ЗОП /Приложение № 4/.  

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС - Закон за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

/Приложение № 13/. 

9. Декларация по чл. 55, ал. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - образец от конкурсната 

документация /Приложение № 11/. 

10. Декларация за съгласие на подизпълнител по образец от конкурсната 

документация /Приложение № 10/ - ако участникът предвижда подизпълнители. 

11. Декларация по чл. 33, ал. 4, /Приложение № 6/, в случай, че част от подадената 

оферта има конфиденциален характер. Същата се поставя в Плик 2. При подаване на 

такава декларация възложителя няма право да разкрива информация, предоставена му 

от участника, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП. 

12. Декларация /Приложение № 12/, съдържаща списък на изпълнените доставки, 

еднакви или сходни спредмета на поръчкaта за последните три години, влючително 

стойности, дати и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 

удостоверение/референция, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

13. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат по чл. 56, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП - образец от конкурсната документация /Приложение № 8/. 

14. Техническо предложение /Приложение № 16/ без цена (извън плика с ценовото 

предложение,  подписани и подпечатани от участника /поставя се в плик № 2/. 

15. Ценово предложение на хартиен носител – изготвено по образец Приложение № 

17 /поставя се в плик № 3/. 

Образецът /Приложение № 17/ да се попълва само в празните графи и редове.  

Поредните номера и наименования да не се променят. Цените да се изчисляват до 

втори десетичен знак. Ценовото предложение на участника не трябва да надвишава 

заложената от Възложителя максимална прогнозна стойност, за срок от 24 месеца, 

посочена в обявлението за поръчка, както и прогнозните стойности. Участници, 

чийто ценови предложения надвишават прогнозните стойности на поръчката на 

Възложителя не се допускат до оценка и класиране. При допуснати аритметични 

грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема 

предвид единичната. Допуснати в офертата технически грешки в определянето на 

цената, са единствено за сметка на участника. 

16. Оторизационно писмо или еквивалентен документ, издадено от производителя на 

медицинските изделия или от оторизиран дистрибутор/представител, за извършване 

на представителство и търговия с медицински изделия. 

17. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ, или 

еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, 

издаден от компетентен орган на съответната държава. 

18. Валиден сертификат по ISO 9001:2008 на участника за внедрена система за 

управление на качеството, с обхват предмета на поръчката или еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 
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19. Валиден сертификат по ISO 13485:2003 на производителя за внедрена система за 

управление на качеството, с обхват предмета на поръчката или еквивалентен 

сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

20. Валиден сертификат за СЕ маркировка (Директива 93/42/ЕИО или Директива 

98/79/ЕЕ – според приложимото), издаден от нотифициращ орган, на името на 

производителя или еквивалент, или Декларация за съответствие в приложимите 

случаи. 

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

2. документите по чл. 56,  ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП  се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 

3. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в 

обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги. 

4. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56,  ал. 1, т. 

1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56,  ал. 1, т. 4, 5 и 11 

от ЗОП , които са на чужд език, се представят и в превод. 

 

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик с посочено наименование на 

поръчката, обособени позиции, за които се участва, адрес за кореспонденция, телефон, 

факс и електронен адрес на участника.  

 

Пликът  съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както 

следва: 

1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" за обособена позиция №……, 

номенклатурна единица №……, в който се поставят документите и информацията по 

чл. 56, ал. 1, т. 1– 5, 8, 11 – 14 от ЗОП. 

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или 

повече обособени позиции, за които се участва, същите се поставят само в плика по 

позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка 

на документите, съдържащ се в пликове № 1 на останалите обособени позиции; 

 

2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 

№……, номенклатурна единица №……,  в който се поставя техническото предложение, 

и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

 

3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" за обособена позиция №……, номенклатурна 

единица №……,  който съдържа ценовото предложение на участника. 

 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в не запечатан или 

скъсан плик, което се отбелязва в регистъра. 

Срокът на валидност на офертите – 180 календарни дни, считано от датата определена 

за краен срок за подаване на оферти. 

При изтичане срока на валидност на офертите, Възложителят кани участниците да 

удължат срока на валидност на офертите. Участник, който след покана и в определения 

в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 
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8. ГАРАНЦИИ  

 

8.1. Гаранции за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:  

- за обособена позиция № 1 – в размер на 4 300,00 лв.  

- за обособена позиция № 2 – в размер на 1 650,00 лв. 

- за обособена позиция № 3 – в размер на 2 200,00 лв. 

- за обособена позиция № 4 – в размер на 110 лв.  

Забележка: Участник, който участва за отделна номенклатура от обособена 

позиция, внася гаранцията за участие, определена за цялата обособена позиция. 
8.1.1. Срокът на валидност на гаранциите за участие е равен на срока на валидност на 

офертата. 

8.2. Гаранция за изпълнение на договора: 3 % от стойността на сключения договор 

без ДДС и е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на 

договора.  

8.2.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30 

(тридесет) дни след изтичане на срока на договора, освен ако Възложителят е усвоил 

същата. 

8.3. Гаранциите се представят в една от следните форми: 

8.3.1. Парична сума преведена по банкова сметка на „Втора МБАЛ – София” ЕАД: 

  „ОБЩИНСКА БАНКА” АД  

BIC:  SOMBBGSF 

IBAN:  BG74SOMB91301027375301 

8.32. Безусловна и неотменяема банкова гаранция 

8.3.3. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не 

е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата 

гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията. 

8.4. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него. 

8.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

9. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

9.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

9.2. Възложителят назначава комисия за провеждането на процедурата за обществена 

поръчка, като определя нейния състав и резервни членове, съгласно чл.34 от ЗОП. 

9.3. Възложителят или упълномощено от него лице осъществява контрол върху 

работата на комисията. При откриване на нарушения , които могат да бъдат отстранени, 

без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителя или упълномощеното от 

него лице дава писмени указания за отстраняването на нарушенията в пет дневен срок 

от представянето му на Възложителя. 

9.4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 

наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 

членове и един представител на участниците подписват плик № 3. 

9.5. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от нейните членове и един  

представител на участниците подписват всички документи, съдържащи се в него. 

9.6. Комисията отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той 

съдържа и проверява съответствието със списъка на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата, подписан от участника, с което приключва публичната част 

от заседанието й. 

9.7. Комисията разглежда документите и информацията в Плик № 1 за съответствието с 

критериите за подбор и съставя протокол. При констатирани нередовни или липсващи 
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документи, или други несъответствия с критериите за подбор, същите се описват в 

протокола, който се изпраща до всички участници в деня на публикуването му на 

профила на купувача. В протокола се посочва срок за представянето им, който не може 

да бъде по-дълъг от пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола. 

9.8. Всеки участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, 

че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

9.9. Комисията разглежда допълнително представените документи след изтичане на 

срока по по чл. 68, ал.9 от ЗОП. 

9.10. Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участниците, които не 

отговарят на изискванията за подбор. 

9.11. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, 

включително и чрез изискване на информация от други органи и лица, да изисква от 

тях разяснения, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за данни от документите, представени в пликове № 2 и № 

3. 

9.12. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: 

9.12.1. Който не е представил някой от необходимите документи или информация по 

чл. 56 от ЗОП. 

9.12.2. За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

9.12.3.Който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя. 

9.12.4. Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от 

ЗОП. 

9.12.5 За когото е установено по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор. 

9.13. Комисията проверява съответствието на участниците и на офертите им с 

предварително обявените от възложителя условия и изискванията на Техническата 

спецификация (Приложение № 1 от документацията). Само предложенията, които в 

пълна степен отговарят на тези изисквания, се допускат до оценка и класиране.  

9.14. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично, при 

условията на чл. 68, ал. 3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява 

предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да 

подпише ценовите оферти. 

9.15. Комисията отваря пликовете с предлаганите цени, след като е разгледала офертите 

в плик 2. Пликът с цената на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

9.16. Когато ценовата офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите 

оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване. Срокът за представяне на обосновката е три работни дни след 

получаване на искането за това. 

9.17. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за 

отстраняване от процедурата. 

9.18. Комисията класира участниците по основния критерий за оценка.  

9.19. Критерият при оценяване на предложенията е НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

9.20. Комисията класира участниците по обявения критерий, като участникът, 

предложил най-ниска цена за дадена номенклатура, и отговарящ на предварително 

обявените от Възложителя изисквания, както и на условията на ЗОП, се класира на 

първо място. 
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9.21. В случай, че две или повече оферти се класират на първо място, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти.  

9.22. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите и приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

9.23. Възложителят в срок 5 работни дни издава мотивирано решение, с което обявява 

класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, като посочва и 

отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за 

отстраняването им. 

9.24. В 3-дневен срок от издаването на решението по т. 9.23, Възложителят в един и 

същи ден го изпраща до участниците и го публикува в профила на купувача, заедно с 

протокола на комисията,  при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 

10. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

10.1. Възложителят сключва писмен договор с участника класиран на първо място и 

определен за изпълнител. Възложителят е длъжен да сключи договор, който 

съответства на предложения в документацията проект, допълнен с всички предложения 

от офертата на участника, въз основа на които е избран за изпълнител. 

10.2.  Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизане в сила на 

решението за определяне на изпълнител, но не по-рано от 14 дни след уведомяването 

на заинтересованите кандидати или участници за решението за определяне на 

изпълнител.  

10.3. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор 

Възложителят взема решение в съответствие с чл. 74 ал. 2 от ЗОП.  

10.4. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при 

подписване му:  

- Не представи декларация или удостоверение за наличие на регистрация (ЕИК) от 

компетентните органи , съгласно Закона за търговския регистър.  

- Не представи документите по чл. 47, ал. 10, чл. 48, ал. 3 от ЗОП  

- Не представи документ за гаранция за изпълнение на договора. 

- Не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията 

на нормативен или административен акт. 

10.5. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. В този случай Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за 

претърпените вреди от сключването на договора. 

10.6. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен по 

изключение, съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

10.7. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на договорите за обществени поръчки, се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.  

 

11. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ПОСОЧЕНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

В ОФЕРТАТА 

 

11.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнители, посочени в 

офертата, в срок от 5 дни, считано от дадата на сключване на договора за възлагане на 

обществената поръчка. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 

изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

11.2. Изпълнителите нямат право : 

11.2.1. Да сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство 

по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 
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11.2.2. Да възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в 

предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

11.2.3. Да заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 

или 5; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 

подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите по ал.по 45а, ал. 6 от ЗОП. 

11.3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 

офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е 

нарушена забраната /по т.11.2./ 

11.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

11.5 Не е нарушение на забраната по чл.45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП доставката на 

стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 

поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори 

за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от 

договора за подизпълнение. 

11.6. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване 

на забраната по чл.45а, ал. 4, в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 

изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 

изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 

11.7. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена 

поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието 

на изпълнителя и на подизпълнителя. 

11.8. При приемането на работата изпълнителят може да представи на Възложителя 

доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от 

нея не е извършена от подизпълнителя. 

11.9. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена 

поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 

изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети 

по реда на т. 11.7. 

 

12. ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 

12.1. Възложителят е длъжен да поддържа профил на купувача, като обособена част от 

електронната си страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена 

публичност. Всички документи, посочени в чл. 22б, ал.2 от ЗОП, се публикуват в 

електронен вид, като се спазва реда и изискванията на Глава втора, раздел ІІІ „Профил 

на купувача“ от ЗОП, без да нарушава приложими ограничения във връзка с обявяване 

на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията. 

12.2. След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки 

Възложителят изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за 

обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на 

обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на 

обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в 

обявлението. 

12.3. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена 
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поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на 

пропуски или явна фактическа грешка. 

12.4. Промените се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на 

обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените 

документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на 

изпращането им в Агенцията. 

12.5. Документация за участие се предоставя безплатно от Възложителя по електронен 

път като се публикува в сайта на Възложителя в раздел „Профил на купувача” с 

интернет адрес: http://vtorambal.com/index.php/informatziya/profil-na-kupuvacha в първия 

работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението и решението за откриване 

на обществена поръчка.  

 

Комуникация между Възложителя и участниците  

Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на 

Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу 

подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по 

електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. Документацията за участие, разяснения, събщения за отваряне на 

оферти и на ценови оферти, протоколи и решенията на Възложителя и друга 

информация, свързана с настоящата поръчка са достъпни и се публикуват в 

установените срокове на интернет страницата на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, раздел 

„Профил на купувача” на адрес: http://vtorambal.com/index.php/informatziya/profil-na-

kupuvacha  

За получено се счита това уведомление, което е достигнало адреса, факс или 

електронната поща посочен от участника. Възложителят не носи отговорност за 

неполучена кореспонденция, в случай че участникът е сменил своя адрес и не е 

информирал своевременно възложителя или е отказал да приеме уведомлението. 

Офертите се подават в деловодството на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, бул. “Христо 

Ботев” №120, гр. София 1202. 

Краен срок за подаване на офертите – 15:00 ч. на 25.04.2016 г. 

Офертите ще се отварят на 26.04.2016 г., в 10:00 часа в сградата на „Втора МБАЛ – 

София” ЕАД, гр. София, бул. “Христо Ботев” № 120, ет. 4, Библиотека. 
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