
 

     ID 942360 
 

 

 

  

Партида на възложителя: 00536 Поделение: 

Изходящ номер: ПД-03-225 от дата: 31/10/2019 (дд/мм/гггг) 

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: 

да 
 

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване 

на услугата Електронен подател: 

да 
 

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 31/10/2019 (дд/мм/гггг) 

Заведено в преписка: 00536-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx) 

 

  

 Раздел I: Възлагащ орган 

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) 

Официално наименование: УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД 

Национален 

регистрационен 

номер: 123535874 

Пощенски адрес: ул. Ген. Столетов 2 

Град: Стара Загора код NUTS: BG344 Пощенски код: 6000 Държава: България 

Лице за контакт: Силвина Христозова 
Телефон: +359 
42605443 

Електронна поща: mbalad_sz_zop@mail.bg Факс: +359 42601125 

Интернет адрес/и 

Основен адрес: (URL) http://umbal-kirkovich.org/ 

Адрес на профила на купувача: (URL) http://umbal-
kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC-2/ 

 

  

 

                  Притурка към Официален вестник на Европейския съюз 

                     Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

Обявление за поръчка 

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП 

Деловодна информация 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://umbal-kirkovich.org/
http://umbal-kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC-2/
http://umbal-kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC-2/
http://umbal-kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC-2/
http://simap.ted.europa.eu/


 
 

I.2) Съвместно възлагане 

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ 

       

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави 

- приложимото национално законодателство в сферата на 

обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ 
 

 

I.3) Комуникация  

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп 

на: (URL) 
 

(URL): http://umbal-kirkovich.org/ 
 

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 
 

електронно посредством: НЕ   
 

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са 

достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL): 
 

 

I.4) Вид на възлагащия орган  

Публичноправна организация 
 

 

 

I.5) Основна дейност  

Здравеопазване 
 

 

Раздел II: Предмет 

II.1) Обхват на обществената поръчка 

II.1.1) Наименование: Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, Референтен 

http://umbal-kirkovich.org/


 

необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология, 

Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология за дейността на У 
номер: 

2
 

II.1.2) Основен CPV код: 33696500      Допълнителен CPV код: 
1
 
2
 

II.1.3) Вид на поръчка: 

Доставки 
 

 

II.1.4) Кратко описание:  
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви, химикали 

и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология, 

Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. 

Киркович” АД, гр.Стара Загора. Поръчката се разделя на 57 обособени позиции, подробно 

описани в Техническта спецификация към документацията. Периодът на поръчката е 24 

месеца.На основание чл. 30, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за обществените 

поръчки, участник може да подава оферта за една или повече номенклатури от обособени 

позиции от № 1 до №8 включително. 

II.1.5) Прогнозна обща стойност 
2
 

Стойност, без да се включва ДДС: 1362356.07      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки) 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Химикали за всички лаборатории /могат да се подават 

оферти за отделни номенклатури/ 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
1 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 



 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 17061.94      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен 

по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи 

своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 



 

II.2.1) Наименование: 
2
 Автоматична пипета /могат да се подават оферти за отделни 

номенклатури/ 
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2

 
2 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   



 

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 4851.22      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен 

по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи 

своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Пластмасови и други консумативи за 

всички лаборатории /могат да се подават оферти за отделни 

номенклатури/ 
Обособена позиция номер: 

2
 3 



 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 10112.20      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 



 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен 

по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи 

своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Връхчета за автоматични пипети /могат да се 

подават оферти за отделни номенклатури/ 
Обособена позиция 

номер: 
2
4 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 3178.80      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 



 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен 

по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи 

своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Предметни и покривни стъкла /могат да се подават оферти за отделни 

номенклатури/ 
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 5330.88      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 



 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен 

по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи 

своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Стъклени пособия за всички лаборатории 

/могат да се подават оферти за отделни номенклатури/ 
Обособена позиция 

номер: 
2
6 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 



 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 5398.49      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви за имунохистохимия /могат да се подават оферти за отделни 

номенклатури/ 
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   



 

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 6657.50      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви, оцветители и специализирани 

консумативи за рутинна хистология /могат да се подават оферти за 

отделни номенклатури/ 

Обособена позиция 

номер: 
2
 8 



 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 5890.50      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 



 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен 

по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи 

своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви и китове за доказване на автоантитела с имунофлуоресценция 
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 



 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 21552.57      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 



 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Китове за доказване на автоантитела с 

immunoblot 
Обособена позиция 

номер: 
2
 10 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 11729.66      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 



 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви и китове за доказване на 

автоантитела с ЕLISA 
Обособена позиция 

номер: 
2
 11 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 



 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 1100.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 



 

II.2.1) Наименование: 
2
 Моноклонални антитела, консумативи и реактиви за 

имунофенотипизиране на левкоцити с флоуцитометър FC500. Номеклатурите 

да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите . 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 12 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 76363.60      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 



 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви, химикали, консумативи за подготовка на имунологични 

анализи 

О

б

о

с

о

б

е

н

а

 

п

о

з

и

ц

и

я

 

н

о

м

е

р

:

 
2

 
1

3 



 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 279.90      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 



 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви и контр.материали за Д-димер за биохимичен анализатор 

Mindray BS 300 

О

б

о

с

о

б

е

н
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п

о

з

и

ц
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о

м

е

р

:

 
2

 
1

4 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 



 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 39055.72      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 



 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Полуколичествени тестове за фибринолиза 

Обособена позиция 

номер: 
2
 15 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 18018.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 



 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Уринни тест ленти 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 16 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 



 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 182.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Експресни тестове 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 17 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 19999.20      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  



 

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Комплект за анализ на бъбречни конкременти 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 18 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   



 

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 4937.40      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Уринни тестове за наркотици 

Обособена 

позиция 



 

номер: 
2
 19 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 11355.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 



 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Парафилм 

Обособена позиция 

номер: 
2
 20 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 130.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 



 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви и консумативи за автоматичен уринен анализатор DIRUI H-800 

О

б

о

с

о

б

е

н

а

 

п



 

о

з

и

ц

и

я

 

н

о

м

е

р

:

 
2

 
2

1 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 22141.78      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 



 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Beckman Culther AU 

480 
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2
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 306615.13      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 



 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Система за дейонизирана вода Osmoseur plus 

Обособена позиция 

номер: 
2
 23 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 



 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 18442.70      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 



 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Консумативи за биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480 
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 



 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 37665.60      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Епруветки тип затворена система за 

псевдотромбоцитопения 
Обособена позиция номер: 

2
 25 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 168.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 



 

Ще бъдат приемани варианти: 

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор Simens Rapidpointe 
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 24460.80      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 



 

Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви за имунологичен 

анализатор ЕLECSYS 2010 
Обособена позиция номер: 

2
 27 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 104078.83      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 



 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви за биохимичен анализатор MINDRAY 

BS480 
Обособена позиция 

номер: 
2
 28 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 



 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 281746.22      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 



 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Консумативи за биохимичен анализатор 

Mindray BS 480 
Обособена позиция номер: 

2
 29 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория 

по Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 31339.40      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 



 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Баркод ленти за принтери 

Bradher P-touch QL560 
Обособена позиция номер: 

2
 30 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  



 

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 5245.20      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 



 

II.2.1) Наименование: 
2
 Таблетки за омекотяване на 

вода 
Обособена позиция номер: 

2
 31 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория 

по Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 60.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 



 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Филтри за пречистване на 

вода 
Обособена позиция номер: 

2
 32 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 4868.91      Валута: BGN 



 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Консумативи за PCR Обособена позиция номер: 

2
 33 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 



 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 123600.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 



 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Дехидратирани хранителни 

среди 
Обособена позиция номер: 

2
 34 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 10928.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  



 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Готови за употреба хранителни 

среди 
Обособена позиция номер: 

2
 35 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 



 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 26740.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 



 

II.2.1) Наименование: 
2
 Други дехидратирани 

хранителни среди 
Обособена позиция номер: 

2
 36 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 185.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 



 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Апаратни хемокултури за затворена 

систева Bactec 
Обособена позиция номер: 

2
 37 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория 

по Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 2400.00      Валута: BGN 



 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Полуавтоматизирани панели за биохимична 

идентификация 
Обособена позиция 

номер: 
2
 38 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  



 

Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 1112.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 



 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви Биохимични панели за бърза идентификация на гъби 

О
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:

 
2

 
3

9 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 



 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория 

по Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 500.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система 

за покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може 

да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 



 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Други диагностикуми 

Обособена позиция 

номер: 
2
 40 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 1480.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 



 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Диагностика на менингити 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 41 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 



 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 1600.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 



 

II.2.1) Наименование: 
2
 Биохимични панели за бърза идентификация 

на Коринебактерии 
Обособена позиция 

номер: 
2
 42 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 450.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 



 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Други диагностикуми 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 43 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 680.00      Валута: BGN 



 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Диагностика на менингити 

Обособена позиция 

номер: 
2
 44 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  



 

Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 1000.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 



 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Други натоварени дискове 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 45 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 3537.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 



 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Антибиотични дискове 

Обособена 

позиция 

номер: 
2
 46 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 



 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 4228.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Газ-генериращи системи 

Обособена позиция 

номер: 
2
 47 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 5240.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  



 

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Реактиви Обособена позиция номер: 

2
 48 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 



 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 708.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Аглутиниращи серуми и биопродукти 

Обособена позиция 

номер: 
2
 49 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 



 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 5834.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 



 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 MIC 

Обособена позиция 

номер: 
2
 50 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 8824.12      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 



 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Китове за диагностика на полово - 

предавани инфекции 
Обособена позиция 

номер: 
2
 51 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 



 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 5112.80      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност 

за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Китове за диагностика на кърлежови 

инфекции 
Обособена позиция номер: 

2
 52 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория 

по Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 12320.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система 

за покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  



 

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може 

да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Китове за диагностика на вирусни 

хепатити 
Обособена позиция номер: 

2
 53 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   



 

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 22176.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Китове за диагностика на вродени 

инфекции 
Обособена позиция номер: 

2
 54 



 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 7140.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 



 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Други китове за диагностика на 

бактериални и вирусни инфекции 
Обособена позиция номер: 

2
 55 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на 

болничната аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара 

Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 10688.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 



 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Китове за диагностика на дихателни 

инфекции 
Обособена позиция номер: 

2
 56 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 



 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 1512.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за 

цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 



 

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 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Конвенционални хемокултури Обособена позиция номер: 

2
 57 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33696500      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 
1
 BG344 

Основно място на изпълнение:  
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната 

аптека на УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, 

доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична 

имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по 

Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 4344.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за 

покупки 

Продължителност в месеци: 24 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с 

изключение на открити процедури) 

Очакван брой кандидати:  



 

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (
2
)  

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

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

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

да 

 

Описание на опциите:  
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, 

сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да 

продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор. 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог: НЕ 

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 III: 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:  
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 

от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с 

медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария, или да са производители на оферираните от тях медицински изделия. 

Доказване: За доказване на това обстоятелство участникът следва да посочи в еЕЕДОП 

притежава ли разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно ЗМИ или друг 

документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от 

компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, като посочи 

номер на документа, дата на издаване и орган, който го е издал, както и налице ли са 

промени в разрешението и датите на промените. 

Доказателството за това изискване се представя при сключване на договора за възлагане на 

обществена поръчка чрез: представяне на заверено копие на разрешение за търговия на едро 

с медицински изделия от ИАЛ, ведно със съответните изменения или друг документ, 

удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от 

компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или че са 

производители на оферираните от тях медицински изделия. 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ  



 

Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на 

участниците в прецедурата.  

Изисквано минимално/ни ниво/а:
2
  

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на 

участниците в прецедурата. 

III.1.3) Технически и професионални възможности  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ  

Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Изисквания относно техн. и професионалните способности на участниците:1.Участникът следва 

да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката - 

доставки на медицински изделия, или реактиви, или химикали или консумативи, за последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата. Под дейност, идентична или сходна 

с предмета на обществ. поръчка се има предвид доставка на мед. изделия, идентични или 

сходни с тези по техн. спецификация на Възложителя. „Изпълнена” е доставка, чието 

изпълнение е приключено в рамките на три години, считано от датата на подаване на 

офертата на участника. Доказване: Участникът попълва в еЕЕДОП списък на доставките, които 

е изпълнил, кога са извършени, видовете мед. изделия, консумативи и реактиви които са 

доставени и кой е получателят на доставката или да посочи публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката. Доказателството за изв. доставки се представят при 

сключване на договора за възлагане на обществ. поръчка чрез:Представяне на фактура и/или 

приемо-предавателен протокол и удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от 

компетентен орган. От представените доказателства следва да бъде видно кога и на кого са 

извършени конкр. доставки, общи параметри на доставените изделия и кой е извършил 

доставката. 

2. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията 

на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ. 

Доказване: Участникът посочва в еЕЕДОП осигурява ли и поддържа ли такава система в част 

IV „Критерий за подбор”, буква „В” - управление на веригата за доставки. Доказателството 

се представя при сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез: 

Представяне на декларация, в която се съдържа изявление на участника, че поддържа 

документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ. 

3. Участникът да притежава поне един от посочените актуални сертификати за качество, 

издаден от акредитирани институции или агенции на негово име за въведена система за 

управление на качеството /EN ISO 9001:20хх, EN ISO 13485:20хх или еквивалентни на тях/, с 

обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката, удостоверяващ съответствието на 

стоките със съответните спецификации или стандарти. Сертификатите трябва 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 по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, които се представят като заверено 

от участника копие на оригинала и в превод на български език. Доказване: Участникът 

попълва в еЕЕДОП какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога е валиден и органът, 

който го е издал. Доказателството за наличие на исканите сертификати се представя при 

сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез: Представяне на заверени 

копия на валидните сертификати, посочени от участника. Възложителят може да не приеме 

представено доказателство за технич. и професионални способности, когато то произтича от 

лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

4. Кандидатите или участниците могат за конкр. поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,свързани 

с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

5. Подизпълнители: Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,ако възнамеряват да използват 

такива.  

Изисквано минимално/ни ниво/а:
2
  

Изисквания относно техн. и професионалните способности на участниците:1.Участникът следва 



 

да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката - 

доставки на медицински изделия, или реактиви, или химикали или консумативи, за последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата. Под дейност, идентична или сходна 

с предмета на обществ. поръчка се има предвид доставка на мед. изделия, идентични или 

сходни с тези по техн. спецификация на Възложителя. „Изпълнена” е доставка, чието 

изпълнение е приключено в рамките на три години, считано от датата на подаване на 

офертата на участника. Доказване: Участникът попълва в еЕЕДОП списък на доставките, които 

е изпълнил, кога са извършени, видовете мед. изделия, консумативи и реактиви които са 

доставени и кой е получателят на доставката или да посочи публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката. Доказателството за изв. доставки се представят при 

сключване на договора за възлагане на обществ. поръчка чрез:Представяне на фактура и/или 

приемо-предавателен протокол и удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от 

компетентен орган. От представените доказателства следва да бъде видно кога и на кого са 

извършени конкр. доставки, общи параметри на доставените изделия и кой е извършил 

доставката. 

2. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията 

на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ. 

Доказване: Участникът посочва в еЕЕДОП осигурява ли и поддържа ли такава система в част 

IV „Критерий за подбор”, буква „В” - управление на веригата за доставки. Доказателството 

се представя при сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез: 

Представяне на декларация, в която се съдържа изявление на участника, че поддържа 

документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ. 

3. Участникът да притежава поне един от посочените актуални сертификати за качество, 

издаден от акредитирани институции или агенции на негово име за въведена система за 

управление на качеството /EN ISO 9001:20хх, EN ISO 13485:20хх или еквивалентни на тях/, с 

обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката, удостоверяващ съответствието на 

стоките със съответните спецификации или стандарти. Сертификатите трябва 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 по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, които се представят като заверено 

от участника копие на оригинала и в превод на български език. Доказване: Участникът 

попълва в еЕЕДОП какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога е валиден и органът, 

който го е издал. Доказателството за наличие на исканите сертификати се представя при 

сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез: Представяне на заверени 

копия на валидните сертификати, посочени от участника. Възложителят може да не приеме 

представено доказателство за технич. и професионални способности, когато то произтича от 

лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

4. Кандидатите или участниците могат за конкр. поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,свързани 

с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

5. Подизпълнители: Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,ако възнамеряват да използват 

такива. 

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 
2
 

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и 

професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ  

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни 

места: НЕ 

III.2) Условия във връзка с поръчката 2 

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 

Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  



 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  
Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава 

изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 4% от стойността на договора за 

съответната обособена позиция без ДДС.Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя. 

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за 

изпълнението на поръчката: НЕ 

 Раздел IV:Процедура  

IV.1) Описание 

IV.1.1)Вид процедура: 

Открита процедура 
 

Ускорена процедура: НЕ 

Обосновка за избор на ускорена процедура:  
 

 

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

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ 

    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 
2
  

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 

четири години: 

 

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ 

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ 
 

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

договарянето или на диалога 

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на 

договаряните оферти: НЕ 

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне) 

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без 

да провежда преговори: НЕ 

IV.1.6) Информация относно електронния търг 

Ще се използва електронен търг: НЕ 

Допълнителна информация относно електронния търг:  

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки: 



 

не 
 

 

IV.2) Административна информация  

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 
2
 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 

Номер на обявлението в РОП: 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 

Дата: 10/12/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:00 (чч:мм) 

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 
4
 

Дата:     

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 
1
  BG 

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата 

Офертата трябва да бъде валидна до:  

или Продължителност в месеци: 6 

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите 

Дата: 11/12/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм) 

Място:  
Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД, 

гр.Стара Загора, ул. Ген. Столетов 2 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  
При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

 Раздел VI: Допълнителна информация 

VI.1) Информация относно периодичното възлагане  

Това представялява периодично повтаряща се поръчка: 

не 

 

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 
2
  

VI.2) Информация относно електронното възлагане  

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 

Ще се приема електронно заплащане: НЕ 



 
VI.3) Допълнителна информация 2 

Срок на валидност на офертата - 180 календарни дни включително от крайния срок за 

подаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на 

валидност на офертите до сключване на договор. 

Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП ще отстрани от участие 

участник, чиято ценова оферти надвишава посочената от Възложителя в техническата 

спецификация пределна обща стойност на обособена позиция (№9 до №57 вкл.) и/или 

пределната обща стойност на отделна номенклатура (в обособ. позиции №1 до №8 вкл.). 

При наличие на основание по чл.54. ал.1 от ЗОП и чл. 55, ал.1, т.1 и т.5, буква "а" от 

ЗОП участниците в процедурата ще бъдат отстранявани от участие в нея. У частник, за 

когото са налице тези обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел 

мерки за надеждност по чл.56 от ЗОП. 

VI.4) Процедури по обжалване  

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

 

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 
2
 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
 

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП 

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичане на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване 

на процедурата - срещу решението за откриване и/или решението за промяна; 2. получаването на решението за избор на 

изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от 

датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, 

с които се възпрепятства достъпът или участието на лицата в процедурата. 

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 
2
 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
 



 

 VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2019 (дд/мм/гггг) 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и 
на всички приложими закони 

 
1
 моля, повторете, колкото пъти е необходимо 

2
 в приложимите случаи 

3
 

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна 

информация 
4
 ако тази информация е известна 

5
 

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна 

процедура 
6
 доколкото информацията е вече известна 

7
 задължителна информация, която не се публикува 

8
 информация по избор 

9
 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация 

10
 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане 

11
 само ако обявлението се отнася до квалификационна система 

12
 

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако 

обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока 

за получаване на оферти 

13
 
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за 

договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура 

14
 
ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна 

процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна 

15
 
моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на 

оферти 
16

  
17

 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане 
18

 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система 
19

 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 
20

 може да бъде присъдена значимост вместо тежест 

21
 
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за 

възлагане, тежестта не се използва 

 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 

http://www.cpc.bg/

