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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00536 •
Поделение:
Изходящ номер: 03 00 04 от дата 12/02/2016
Коментар на възложителя:
Обявление за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка за: ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА
МЕДИЦИНСКА И ДРУГА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО 47 ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ

А О П

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. 
Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД
Адрес
у л . Генерал Столетов №2
Град
Стара Загора

Пощенски код
6000

Държава
Р България

За контакти
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД

Телефон
042 605443

Лице за контакти
Ваня Бонева
Електронна поща
mbalad sz zop@mail.bg

Факс
042 601125

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя (URL):

Адрес на профила на купувача (URL): 
www.mbal—kirkovich.org
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

КСъгласно 1.1)
ДДруго: моля, попълнете Приложение A.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

^ЗСъгласно 1.1) ,
СИДруго: моля, попълнете Приложение A.II______________________________________

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
ЕЗСъгласно 1.1)
Ш Друго: моля, попълнете Приложение A.III________________

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
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□  Обществени услуги
□  Отбрана
□  Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономическа и финансова дейност 
ЕЗ Здравеопазване
П  Настаняване/жилишно строителство и 

места за отдих и култура
□  Социална закрила
□  Отдих, култура и религия
□  Образование

•□Д руго (моля, уточнете):_____________

□  Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или 
местни подразделения

□  Национална агенция/служба
□  Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба
ЕЗПубличноправна организация
□  Европейска институция/агенция или 

международна организация
□Д руго (моля, уточнете):______________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и

Да □  Не ЕЗ

РАЗДЕЛ И: ОБЕКТ НА ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

II.1) Описание___________________________________________
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за: 
ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА И ДРУГА 
АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО 4 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата .
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)
Ш (а) Строителство □  (б) Доставки Е3(в) Услуги
□  Изграждане
□  Проектиране и 

изпълнение
□  Изпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

□  Покупка 
□Лизинг
□  Наем
□  Покупка на изплащане
□  Комбинация от 

изброените

Категория услуга No 1 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на 
строителството

Място на изпълнение на 
доставката

Място на изпълнение на 
услугата
УМБАЛ проф.д-р 
Ст.Киркович АД
код NUTS: BG344код NUTS: код NUTS:

II. 1.3) Настоящото обявление е за
£3Възлагане на обществена поръчка □Създаване на динамична система за

доставки (ДСД)
□  Сключване на рамково споразумение
II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
□  Рамково споразумение с няколко □Рамково споразумение с един 

изпълнители изпълнител 
Брой: или (когато е приложимо) 
максимален брой на участниците в 
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
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Срок в години: ________ или в месеци: _________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________  Валута:
или от: ________ д о ________  Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

•
II.1.5) Кратко описание на поръчката:
Извънгаранционно обслужване и сервиз на медицинска и 
апаратура и оборудване по 47 обособени позиции

друга

Н.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Оси. предмет 50000000

II. 1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки 
(GPA) на Световната търговска организация

Да □  Не □

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да ПЯ Не СИ
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

О сам о за една обособена [З за  една или повече СИ за всички обособени
позиция обособени позиции позиции

II. 1.9) Ще бъдат приемани варианти____________________________________ Да СИ He Е5

II.2) Количество или обем на поръчката____________________________________________
11.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
Посочен подробен списък на апаратурата към документацията в.т.ч 
по брой и структурни звена на болницата съгласно Техническата 
спесификация /ПРИЛОЖЕНИЕ №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 95046.60 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

11.2.2) Опции (когато е приложимо) Да СИ Не ПЯ
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след:_________ месеца или:__________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива):________ или: между_________и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след:_________ месеца или : дни от сключване на договора
II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни (от сключване на договора)
или
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начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението_________ дд/мм/гггг_____________________________________

РАЗДЕЛ III: Ю РИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

111.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката______________________________
111.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Кандидатът или определеният изпълнител избира сам формата на 
гаранцията за участие, съответно за изпълнение: банкова или 
парична, като в случай, че гаранцията е парична, същата следва 
да бъде внесена по следната банкова сметка:
IBAN: BG13BPB179351055330901, банков код BIN: BPBIBGSF при 
Юробанк България АД
Гаранция за изпълнение на договора - Участникът, определен за 
изпълнител, при подписването на договора представя гаранция за 
изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията се 
представя в една от следните форми: парична сума, внесена по 
банкова сметка: IBAN: BG13BPBI79351055330901, банков код BIN: 
BPBIBGSF при Юробанк България АД в размер на 3% от стойността на 
договора, при условията на чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. 
Когато участникът, определен за изпълнител, представи банкова 
гаранция за изпълнение, същата трябва да бъде със срок на 
валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока 
на действие на договора.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 
обществена поръчка.
111.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
УМБАЛ проф.д-р Ст.Киркович АД, гр.Стара Загора ще се разплаща 
от средства получени от Клин.пътеки и собствени приходи; 
разплащане по банков път, отложено плащане в срокове, съгласно 
офертата и които ще се конкретизират при сключване на договора.
III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да ЕЗ Не ЕИ
Ако да, опишете ги:
Участникът следва да посочи своето техническо предложение и 
изрично да гарантира извършването на профилактичен преглед на 
апаратурата, оборудване и друга техника, което не може да бъде 
по малко от 2 пъти годишно, а за рентгеновата техника - не по- 
малко от 4 пъти годишно профилактика и 4 пъти ревизия - 
участникът следва да посочи предложението си, като има предвид 
изискването за минималния брой профилактики и ревизии.
Участникът следва да посочи точния срок на гаранция за 
извършената услуга в месеци, който не може да бъде по-малък от 6 
месеца.____________________________________________________________________
III.2) Условия за участие___________________________________________________________
111.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
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им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Всяка оферта трябва да съдържа:
9.5.1 Документи за подбор:
9.5.2. Представяне на участника - Образец № 1
9.5.3. Копие от документа за регистрация или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, вкл. и електронен, за 
кореспонденция, при провеждане на процедурата -когато участникът 
е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 
самоличност- когато участникът е"физическо лице - заверени от 
участника копия.
9.5.4. При участници обединения - копие от договора за 
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението, - и документ, 
подписано то лицата в обединението, в който се посочва 
представляващия;
9.5.5.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 
документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 
Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 
51 от ЗОП:
9.5.6 .Нотариално заверено копие от валиден лиценз за дейност с 
източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от 
Агенцията за ядрено регулиране - при подаване на оферта за 
сервизно обслужване на техниката, представляваща източник на 
йонизиращи лъчения.
9.5.7.Списък на наличните сервизна база/и/, машини, съоръжения, 
оборудване, които ще се използват при изпълнение на поръчката, 
подписан от представляващия участника. Участникът следва да 
посочи и местонахождението и адреса на сервизната база.
9.5.8.Списък с имената на сервизните специалисти, които ще 
отговарят за изпълнението на поръчката, придружен със заверени 
от участника Копия от документи, установяващи тяхното 
образование и професионална квалификация, както и копие от 
валиден трудов договор с всеки от специалистите.
9.5.9.При подаване на оферта за обособени позиции № 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 
участникът следва да представи документи за преминато обучение 
за съответния вид апаратура. За доказване на това обстоятелство, 
участникът следва да представи надлежен^ сертификат или други 
еквивалентни документи.
9.5.10.При подаване на оферта за обособени позиции № 7, 24, 28 и 
30 участникът следва да представи документи, удостоверяващи 
правото му да извършва сервиз на съответната апаратура на 
територията н РБългария, валидни за срока на договора за 
изпълнение на поръчката - пълномощно, оторизационно писмо и 
други еквивалентни документи от производителите, от които по 
безспорен начин да се установяват делегираните на участника 
правомощия. В случай, че съответният документ е издаден на чужд 
език, съдържанието му следва да се бъде представено в официален 
превод на български език;
9.5.11.При подаване на оферта за обособени позиции № 7 и 24 
при необходимост от използване на специализиран софтуер,

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcf055 5



Партида: 00536 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

участникът следва да представи декларация, че разполага с 
актуален такъв, придружена с писмо от фирмата производител или 
друг подобен документ.
9.5.12.При подаване на оферта за обособени позиции № 7, 24, 28 
и 30, участникът следва да представи декларация, че може да 
предостави оригинални нови резервни части, придружена с писмо от 
фирмата производител.
9.5.13.Списък на основните договори със същия или сходен 
предмет, изпълнени през предходните три години по стойности, 
дати и получатели, придружени от препоръки за добро изпълнение - 
Образец № 2
9.5.14.Документ за регистрация по ЗДДС, заверен с гриф "Вярно с 
оригинала" от лице, представлявало дружеството.
ПРОДЪЛЖЕНИЕ В РАЗДЕЛ V I .3-ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ш.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

не се изискват

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
не се изискват

Ш.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

Доказателства за техническите 
възможности и квалификация по 
ч л . 51 от ЗОП:
- Нотариално заверено копие от 
валиден лиценз за дейност с 
източници на йонизиращи лъчения 
за медицински цели, издаден от 
Агенцията за ядрено регулиране
- при подаване на оферта за 
сервизно обслужване на 
техниката, представляваща 
източник на йонизиращи лъчения.
- Списък на наличните сервизна 
база/и/, машини, съоръжения, 
оборудване, които ще се 
използват при изпълнение на 
поръчката, подписан от 
представляващия участника. 
Участникът следва да посочи и 
местонахождението и адреса на 
сервизната база.
- Списък с имената на 
сервизните специалисти, които 
ще отговарят за изпълнението на 
поръчката, придружен със 
заверени от участника копия от 
документи, установяващи тяхното 
образование и професионална 
квалификация, както и копие от 
валиден трудов договор с всеки 
от специалистите.

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
Доказателства за техническите 
възможности и квалификация по 
ч л . 51 от ЗОП:
- Нотариално заверено копие от 
валиден лиценз за дейност с 
източници на йонизиращи лъчения 
за медицински цели, издаден от 
Агенцията за ядрено регулиране
- при подаване на оферта за 
сервизно обслужване на 
техниката, представляваща 
източник на йонизиращи лъчения.
- Списък на наличните сервизна 
база/и/, машини, съоръжения, 
оборудване, които ще се 
използват при изпълнение на 
поръчката, подписан от 
представляващия участника. 
Участникът следва да посочи и 
местонахождението и адреса на 
сервизната база.
- Списък с имената на 
сервизните специалисти, които 
ще отговарят за изпълнението на 
поръчката, придружен със 
заверени от участника копия от 
документи, установяващи тяхното 
образование и професионална 
квалификация', както и копие от 
валиден трудов договор с всеки 
от специалистите.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да СИ Не СИ
□  Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
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на лица с увреждания
СИ Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с

увреждания

111.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не Е

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата •

Да № Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Вид процедура_______________________________________________________________
IV.1.1) Вид процедура______________________________________________________________

Открита
□  Ограничена
П  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

СИ Договаряне Има вече избрани кандидати: Да П  He I 1
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация

П  Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

ГИ Състезателен диалог

IV. 1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой________
или минимален брой________ и (когато е приложимо) максимален брой ____
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по врйме на Да СИ Не СИ
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.______________________________________________________________
IV.2) Критерий за оценка на офертите______________________________________________
IV.2.1) Критерий за оценка на офертите >
(моля, отбележете приложимото)_____________________________________________________
БЗ най-ниска цена 

или
□  икономически най-изгодна оферта при

СИ посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
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тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини)

□  показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 

Показатели________________________________________________________Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  Не Ю
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Админисгратнвна информация______ ,__________________________________
IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да □  Не К
Ако да, посочете къде:

□  Предварително обявление за ОП □Обявление на профила на купувача 
Номер на обявлението в РОП:________ о т_________

! J  Други предишни публикации (когато е приложимо)__________________________________
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 15/03/2016 дд/мм/гггг_____________________________________________Час: 13:00
Платими документи Да ЕЗ Не □
Ако да, цена (в цифри): 18.00 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане:
Всички участници, изявили желание за участие в процедурата, 
могат да получат документация за участие от "профила на 
купувача" на адрес: www.mbal-kirkovich.org, в който 
документацията за участие се публикува в първия работен ден, 
следващ деня на публикуването на обявлението. Документация за 
участие може да бъде получена и на място в УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р С Т .
КИРКОВИЧ АД, гр. Стара Загора, ул. Ген.Столетов № 2 или по 
искане на желаещо да участва в процедурата лице да му бъде 
изпратена. В тези случаи документацията се получава /изпраща 
срещу заплащане на 18,00 л в . с ДДС в ка.сата или по сметката на 
УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович АД, гр.Стара Загора, у л . Ген.
Столетов № 2 - IBAN: BG13BPBI79351055330901, банков код BIN: 
BPBIBGSF при Юробанк България АД
Желаещите да получат на място документация за участие в
процедурата могат да направят това в срока, посочен в
обявлението за поръчката всеки работен ден - от 7.30 часа до
13.00 часа до 15.03.201бгод. от Деловодството на УМБАЛ Проф.д-рftСт. Киркович АД- гр.Стара Загора.

Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на УМБАЛ 
Проф. Д-р Ст. Киркович АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00часа 
на 25 . 03.2016год.
Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа 
на 28.03.2016год. в административна сграда на УМБАЛ Проф. д-р
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Ст. Киркович АД, гр.Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 2.
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 25/03/2016 дд/мм/гггг_____________________________________________ Час: 16:00
IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг___________________________________________________________
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ e s  D d a  П е т  D e n  D i t  D l t  Щ м т  D p l  CHsk D f i  
□cs D d e  D e l  Q f r  Q l v  рни D n l  D p t  Q s l  Q s v
Друг: Български____________________________________________________________________
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:________ дд/мм/гггг
или в месеци:_________ или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)_________
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28/03/2016 дд/мм/гггг Час: 11:00
Място (когато е приложимо): Административна сграда на УМБАЛ Проф. Д-р 
Ст.Киркович АД, гр.Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 2
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да Не СИ 
е приложимо)
При отваряне на офертите могат да присъстват законните 
представители на участниците, участващи в откритата процедура 
или техни изрично упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________________
VI. 1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да СП Не П  
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да СИ Не ИЗ 
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ II1.2.1 - ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР 
9.5.15.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 
от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 5 от 
ЗОП. - попълва се Образец № 3 Декларацията се подписва и се 
подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Документите се 
изготвят по приложения образец на декларация към настоящата 
документация и се представят в оригинал. Участниците са длъжни в 
процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя 
за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от 
настъпването им. В случай, че някой от документите е на чужд
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език, същият следва да бъде представен в превод на български 
език от лидензиран преводач.
9.5.16.Декларация за използване или неизползване на 
подизпълнители при изпълнението на поръчката. При участие на 
подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се 
посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще бъдат 
изпълнени от всеки подизпълнител и дела на тяхното участие в 
процент от общата стойност и съответната/съответните обособени 
позиции от предмета на обществената поръчка, която ще бъде 
изпълнена от всеки подизпълнител - Образец № 4, като всеки 
подизпълнител следва да представи всички документи, изисквани от 
Възложителя за доказване на техническите възможности и/или 
квалификацията на участниците. $а подизпълнителите се прилагат 
разпоредбите на чл. 47, а л . 1 и ал. 5 от ЗОП /съгласно чл. 47, 
а л . 8 от ЗОП/ - изискванията п о т .  2, т. 2.1 и т. 4 от раздел 
VII на настоящата документация, като подизпълнителят следва да 
декларира наличието или липсата на тези обстоятелства със 
съответните декларации - образци към тази документация.
9.5.17.Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като 
такъв при изпълнението на настоящата обществена поръчка. - 
Образец № 5
9.5.18.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, 
ал.1, т.б от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, 
а л . 8, т. 2 от ЗОП - Образец № 6
9.5.19.Декларация за приемане на условията на документацията и 
проекта на договор - Образец № 7
9.5.19а - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по ч л . 3, 
т. 8 и ч л . 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици - Образец №8
9.5.20.Проект на договор за абонаментно обслужване - Образец №9
9.5.21.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан 
от участника

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin0cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL): 1
http://www.cpc.bg
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша №18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Р България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 12/02/2016 дд/мм/гггг__________ ___

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А
________________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
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състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща •Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: СТЕРИЛИЗАТОРИ И СУШИЛНИ
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгранционно обслужване и сервиз на 
стерилизатори и сушилни съгласно приложен в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)__________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 50421000

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията 
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 652.50 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута: ,

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или д н и ________ (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг_________________________________________________
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: ДЕФИБРИЛАТОРИ____________________________
1) Кратко описание •
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
дефибрилатори съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000_________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и в техническата 
спесификация /Приложение№1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 343.35 Валута: BGN 
или от: ________д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Т Е Р М О С Т А Т И ____________________________

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
термостати съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 50421000

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и в техническата 
спесификация /Приложение№1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 270.00 Валута: BGN

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcf055 13



Партида: 00536 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

или от: до валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

_______________________________________________s-------------------------------------------------------------------
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: ПАРОГЕНЕРАТОРИ, АВТОКЛАВИ И 
ДЕСТИЛАТОРИ___________________________________________________________________

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Парогенератори, автоклави и дестилатори съгласно списък приложен 
в документацията_________________________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)______________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000____________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и в техническата 
спесификация /Приложение№1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 6208.50 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг_____________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 5 Наименование: ЛАМПИ ЗА ФОТОТЕРА1~1ИЯ

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
лампи за фототерапия съгласно списък приложен в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_______________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

V|Q C < fe 7 a P £ f lM f t^ 7 a c -2 c 6 ld 2 d c f0 5 S _________50421000____________________________________________________________________________________ 14
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3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и в техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без Д ДС (ако е известна)
(в цифри): 51.75 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата________ дд/мм/гггг____________ J___________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 6 Наименование: АПАРАТУРА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: извънгаранционно обслужване и сервиз на 
апаратура клинична лаборатория съгласно списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 50421000

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и в техническата 
спесификация /Приложение№1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 11156.25 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcf055 15
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 7 Наименование: МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ПРОИЗВОДСТВО 
DRAGER

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
медицинска апаратура производство drager съгласно списък 
приложен в документацията____________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код t Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000_________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и в техническата 
спесификация/Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 14503.50 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг__________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 8 Наименование: АПАРАТИ ЗА АВТОМАТИЧНА ИЗКУСТВЕНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ SERVO VENTILATOR на SIEMENS__________________________________

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
апарати за автоматична изкуствена вентилация Servo Ventilator на 
Siemens____________________________________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)______________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000____________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и в техническата 
спесификация /Приложение№1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 2520.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни__________ (от сключване на договора)__________

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcfl)55 16
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ИЛИ

начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 9 Наименование: НАРКОЗНОДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ____________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Наркознодихателени апарати съгласно приложени списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 2191.50 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 10 Наименование: МИКРОСКОПИ_______________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на
микроскопи съгласно приложен списък приложен в документацията ------------------------------------------------------1---------------------
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________
3) Количество или обем__________________________________________________________

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcf055 17
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съгласно приложен списък в документацията и техническата 
сепсификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 960.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 11 Наименование: ОФТАЛМОЛОГИЧНА А П А Р А Т У Р А ______

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
офталмологична апаратура съгласно приложен списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000_________________________________________
3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1203.75 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг____________________ ,_____________________________
5) Допълнителна информация

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

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcf055
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 12 Наименование: ЛАБОРАТОРНИ ЦЕНТРОФУГИ
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
лабораторни центрофуги, съгласно приложен списък в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000 ,_____________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 517.50 Валута: BGN 
или от: ________ д о _________ Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг__________ ________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 13 Наименование: АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА DIALOG 
В.BRA UN

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА DIALOG В .BRAUN съгласно приложен списък 
приложен в документацията____________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)____________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000_________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без Д ДС (ако е известна)
(в цифри): 5400.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
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начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ OTHOCHQ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 14 Наименование: АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА SURDIAL______
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА SURDIAL съграсно приложен списък приложен 
в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)______________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000____________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 120.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг_____________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 15 Наименование: ХЕМОДИАЛИЗНО ОБОРУДВАНЕ_____________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
хемодиализно оборудване съгласно приложен списък в 
документацията__________________________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем__________________________________________________________
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съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 22.50 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация ,

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 16 Наименование: КУВЬОЗИ ________
1) Кратко описание
Касае се услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
кувьози съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000_______________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация/Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 648.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 17 Наименование: ДОПЛЕРИ И ФЕТАЛЕНИ ДОПЛЕРИ__________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
доплери и феталени доплери съгласно приложен списък в 
документацията________________________________ __________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000 ,_____________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 552.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата д д/мм/гггг__________ ________________________________________
§) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 18 Наименование: ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА____________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
лабораторна техника съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000____________‘______________________________
3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 2250.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 19 Наименование: АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ ВАСТЕС 9050
1) Кратко описание «
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслуване и сервиз на 
АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ ВАСТЕС 9050 съгласно приложен списък в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)__________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): Т 530.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг_________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 20 Наименование: АПАРАТИ LEICA_____________________________
1) Кратко описание
Касае се за извънгаранционно обслужване и сервиз на апарати 
LEICA, съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000___________________ ‘______________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификацияъ /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без Д ДС (ако е известна)_______________________________________
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4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

(в цифри): 765.00 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 21 Наименование: АВТОМАТИЧНА МИЯЛНА МАШИНА 
BELIMED________________________________________________________________________

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
АВТОМАТИЧНА МИЯЛНА МАШИНА BELIMED съгласно приложен списък в 
документацията__________________________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 630.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ЙОЗИЦИИ

Обособена позиция: 22 Наименование: РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ_____________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
рентгенови апарати съгласно приложен списък в документацията
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_________________________
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет_________________ 50421000_______________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 9315.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 23 Наименование: СИСТЕМА ДИГ.РЕНТГ.РАДИОГРАФИЯ-CR- 
CHCTEMA-AGFA CR 35-Х

1) Кратко описание
Касае се за услуга п о :Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
СИСТЕМА ДИГ.РЕНТГ.РАДИОГРАФИЯ-CR- СИСТЕМА-AGFA CR 35-Х съгласно 
приложен списък приложен в документацията__________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без Д ДС (ако е известна)
(в цифри): 2250.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация
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(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) 

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 24 Наименование: КАРДИОАНГИОГРАФ PHILIPS ALLURA FD 10
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
КАРДИОАНГИОГРАФ PHILIPS ALLURA FD 10 съгласно приложен списък в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код «Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1800.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 25 Наименование: ЕХОГРАФИ__________________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
ехографи съгласно приложен списък приложен в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код' (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1776.00 Валута: BGN •
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг_________________________ _________________________
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крайна дата__________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 26 Наименование: EEMG ,_______________________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгарационно обслужване и сервиз на 
EEMG съгласно приложен списък приложен в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 621.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 27 Наименование: ЕЕГ АПАРАТИ •______________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
ЕЕГ АПАРАТИ съгласно приложен списък приложен в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000___________________ *______________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)_______________________________________
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4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

(в цифри): 180.00 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 28 Наименование: СКОПИЧНА ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА 
Olympus

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
скопична ендоскопска апаратура Olympus съгласно приложен списък 
приложен в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000___________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Прилоение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 420.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг____________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 29 Наименование: ОФТАЛМОСКОПИ____________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
офталмоскопи съгласно приложен списък в документацията

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcffi55 28
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_________________________
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет_________________ 50421000_______________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация / Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 105.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 30 Наименование: Ендоскопска апаратура FUJ1NON________________

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Ендоскопска апаратура FUJINON съгласно приложен списък приложен 
в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 50421000

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 2475.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата______ дд/мм/гггг____________________________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 31 Наименование: Ректоскоп и апарат за студена светлина__________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Ректоскоп и апарат за студена светлина съгласно приложен списък 
приложен в документацията_____________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000 _______________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложени №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 82.50 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг _________ _________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 32 Наименование: Спирометри___________________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Спирометри съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000___________ '______________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 52.50 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 33 Наименование: БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ_______________________
1) Кратко описание *
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ съгласно приложен списък приложен в 
документацията___________________________________ ____ ______________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация/Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 82.50 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 34 Наименование: Респиратори ______________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Респиратори съгласно приложен списък в документацията____________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000___________________ ‘______________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)_______________________________________

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61 d2dcfD55
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4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

(в цифри): 360.00 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

♦

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 35 Наименование: Лабораторни апарати__________________________
1) Кратко описание
Касае се услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Лабораторни апарати приложен списък приложен в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 5700.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 36 Наименование: Флoyцитoмeтъp,"BECMДN COULTER"-FC499______
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Флоуцитометър,"BECMAN COULTER"-FC499 съгласно приложен списък 
приложен в документацията_______________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_______________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
yfkre?BH«flww^2c6iedcfl)5s_________50421000____________________________________________»
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3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификиция /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 75.00 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг____________ ___________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 37 Наименование: Обдишващи апарати "Drager"___________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Обдишващи апарати "Drager" съгласно приложен списък в 
документацията__________________________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000 _________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническа 
спесификицая /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 3465.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ д д/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcf055 33
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 38 Наименование: Пациентни монитори_________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Пациентни монитори съгласно приложен списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000 _____________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1071.75 Валута: BGN 
или от: ________ д о _________ Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг__________ ________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 39 Наименование: Инфузионни помпи____________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Инфузионни помпи съгласно приложен списък приложен в 
документацията__________________________________________________________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 8145.75 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг__________________________________________________

УНП: 90c5754b-e3d7-4edd-87ac-2c61d2dcf055 34
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крайна дата_________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 40 Наименование: ЕКГ апарати__________________________________
1) Кратко описание

• Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
ЕКГ апарати съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без Д ДС (ако е известна)
(в цифри): 1207.50 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ д д/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 41 Наименование: Апаратура ОФРМ_____________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Апаратура ОФРМ съгласно приложен списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато*е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложение списък в документацията и техническа 
спесификация /Приожение №1/
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4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 120.75 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 42 Наименование: Апаратура ОФРМ_____________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Апаратура ОФРМ съгласно приложен списък в документацията________
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническа 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1091.25 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или д н и ________ (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 43 Наименование: Електрохирургични инструменти________________

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Електрохирургични инструменти съгласно приложен списък приложен 
в документацията ______________________
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_________________________
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет_________________ 50421000_______________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 868.50 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 44 Наименование: Медицинска апаратура_________________________

1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Медицинска апаратура съгласно приложен списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000__________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 345.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 45 Наименование: СИСТЕМА ЗА ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА__________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
СИСТЕМА ЗА ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА съгласно приложен списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)______________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000 ________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификицая /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 22.50 Валута: BGN
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг_____________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 46 Наименование: Операционни маси_____________________________
1) Кратко описание
Касае се за услуга по: Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Операционни маси съгласно приложен списък в документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000___________ *______________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 648.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг___________________________________________________
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция: 47 Наименование: Артроскопска апаратура________________________
1) Кратко описание *
Касае се за услуга по : Извънгаранционно обслужване и сервиз на 
Артроскопска апаратура съгласно приложен списък приложен в 
документацията
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет_________________ 50421000___________________________________________

3) Количество или обем
съгласно приложен списък в документацията и техническата 
спесификация /Приложение №1/
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 270.00 Валута: BGN 
или от: ________ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________ дд/мм/гггг____________________________________________________
5) Допълнителна информация

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

II
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