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Деловодна информация
Партида на възложителя:
Изходящ номер:

00325

Поделение:

2210 от дата: 01/06/2020 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ
на ЕС:

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата
Електронен подател:

да

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка:

01/06/2020 (дд/мм/гггг)

00325-2020-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

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

УМБАЛ Свети Георги ЕАД,
изпълнителният директор
Официално наименование:

Пощенски адрес:
Град:

115576405

бул. пещерско шосе 66

Пловдив

Лице за контакт:

Национален регистрационен номер:

код NUTS:

BG421

Пощенски код:

4001

Христо Петков - специалист обществени

поръчки
Електронна поща:

hristo_p1981@abv.bg

Държава:

България

Телефон:

+359 32602930

Факс:

+359 32644058

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

www.unihosp.com

http://unihosp.prozop.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20200601XczP6672653
Адрес на профила на купувача: (URL)

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://unihosp.prozop.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20200601XczP6672653

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view
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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

Доставка на медицински изделия – консумативи
за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

33140000

Допълнителен CPV код:

Референтен номер:

2

1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

Доставка на медицински изделия – консумативи, необходими за нуждите на
УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени
позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата
спецификация, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 17065672
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:

максимален брой обособени позиции:225
II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Инфлационно устройство Обособена позиция номер: 2 461

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view
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Доставка на Инфлационно устройство, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Комплект инфлатор -

дефлатор
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

462

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект инфлатор - дефлатор, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4680
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Доставка на Хемостатична клапа

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

463

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Хемостатична клапа, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 780
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Трипътно спирателно

кранче
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

464

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Трипътно спирателно кранче, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1248
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Дву- и трипътни

манифолди
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

465

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Дву- и трипътни манифолди, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1300
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
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подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Линия за ниско и високо

налягане
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

466

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Линия за ниско и високо налягане, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Ангиографска

спринцовка
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

467

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Ангиографска спринцовка, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9100
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
Очакван брой кандидати:
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Транскатетърна затварящи

системи
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

468

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Транскатетърна затварящи системи, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62400
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Плетени прави съдови

протези
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

469

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Плетени прави съдови протези, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

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

1425

Валута:

BGN
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(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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Плетени бифуркационни

съдови протези
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

470

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Плетени бифуркационни съдови протези, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1820
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Тъкани прави съдови

протези
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

471

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:
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УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Тъкани прави съдови протези, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1001
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Емболектомични катетри

Обособена позиция номер:
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Емболектомични катетри, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1300
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

2
Доставка на Тромбектомични еднолуменни
катетри от полиуретан

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

473

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Тромбектомични еднолуменни катетри от полиуретан, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2210
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

2

Доставка на Периферен IVUS катетър за
интервенционални процедури
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 474

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферен IVUS катетър за интервенционални процедури, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10920
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Периферен OTW IVUS катетър
за интервенционални процедури
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 475

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферен OTW IVUS катетър за интервенционални процедури,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10920
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Удължител на водачи

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

476

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Удължител на водачи, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28340
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
Очакван брой кандидати:
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Микрокатетър за водач

0.014“
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

477

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Микрокатетър за водач 0.014“, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23920
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Микрокатетър със страничен
отвор за пласиране на втори водач или водач в страничен
клон

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 478

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Микрокатетър със страничен отвор за пласиране на втори водач
или водач в страничен клон, описани още чрез посочената прогнозна стойност
и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32708
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Еднополюсна протеза с БИартикуларна глава и циментно полирано стебло

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 479

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно
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полирано стебло, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28470
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Еднополюсна протеза с БИартикуларна глава
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

480

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28808
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

2

Доставка на Циментна двуполюсна протеза
с полирано стебло и циментна капсула
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 481

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна
капсула, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18200
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Безциментно ендопротезиране,
включващо стебла с отвор за модулен адаптор /модулни шийки/
позволяващ възстановяването на типичната тазова геометрия
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена
позиция номер:

2

482

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор за
модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната
тазова геометрия, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51350
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
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подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Безциментна протеза със стебло
покрито изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит с Би артикуларна глава

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 483

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева
плазма и хидриксапатит с Би - артикуларна глава, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40300
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Безциментна протеза със стебло
Мюлеров дизайн покрито изцяло с титаниева плазма и
хидриксапатит и Би-артикуларна глава
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 484

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн покрито изцяло с
титаниева плазма и хидриксапатит и Би-артикуларна глава, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34125
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
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квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Безциментна протеза със стебло
Мюлеров дизайн покрито изцяло с титаниева плазма и
хидриксапатит , и прес-фит каспула покрита изцяло с титаниева
плазма и хидриксапатит

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена
позиция номер:

2

485

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн покрито изцяло с
титаниева плазма и хидриксапатит , и прес-фит каспула покрита изцяло с
титаниева плазма и хидриксапатит, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30420
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доствка на Система за ревизионно
ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито
ревизионно стебло и безциментна фиксация

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 486

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доствка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
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анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42120
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Система за ревизионно
ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито
ревизионно стебло и безциментна фиксация и ацетабуларна
компонента с безциментна фиксация
II.2.1) Наименование:
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация и ацетабуларна
компонента с безциментна фиксация, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35165
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

2
Доставка на Система за ревизионно
Обособена
позиция номер: 2
ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито
ревизионно стебло с механ.ацетабуларен кейдж и лепена капсула 488

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
анатомично извито ревизионно стебло с механ.ацетабуларен кейдж и лепена
капсула, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35165
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
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единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за ревизионно
ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито
ревизионно стебло с лепена капсула и глава
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 489

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
анатомично извито ревизионно стебло с лепена капсула и глава, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35165
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Ацетабуларен кейдж

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

490

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Ацетабуларен кейдж, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13650
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Система за ревизионно
ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с
яка и гладка повърхност за циментна фиксация
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 491

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15600
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Система за ревизионно
Обособена
ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с
позиция номер: 2
яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула 492
и глава

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена
капсула и глава, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
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Тежест:

21

95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42250
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Система за ревизионно
Обособена
ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с
позиция номер: 2
яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула 493
и глава Ф 28

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена
капсула и глава Ф 28, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25350
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Система за ревизионно
ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с
II.2.1) Наименование:
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яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИартикуларна глава
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена
позиция номер:

2

494

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИартикуларна глава, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18655
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 41 of 260

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

Доставка на Система за ревизионно
ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с
яка и гладка повърхност за циментна фиксация с Хемипротезна
БИ- артикуларна глава
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена
позиция номер:

2

495

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с
Хемипротезна БИ- артикуларна глава, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17290
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за хибридно тазобедрено
ендопротезиране с бедрена компонента с циментна фиксация и
ацетабуларна компонента с безциментна фиксация
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 496

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена
компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна
фиксация, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16302
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Система за хибридно тазобедрено
ендопротезиране с полирана бедрена компонента с циментна
фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 497

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с полирана
бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с
безциментна фиксация, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16302
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
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квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Трикомпонентни
спринцовки с винт

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

498

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Трикомпонентни спринцовки с винт, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8892
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Дозираща спринцовка за
коронарография Тип 1

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

499

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Дозираща спринцовка за коронарография Тип 1, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Нитинолов койл с
полиестерни фибри

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

500

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Нитинолов койл с полиестерни фибри, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2210
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Комбинирана система за тотално
Обособена позиция
ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на
номер: 2 501
предна и задна кръстни връзки

II.2.1) Наименование:
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности
за запазване или премахване на предна и задна кръстни връзки, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 103584
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

2
Доставка на ИНТРААОРТЕН БАЛОН КАТЕТЪР
ЗА КОНТРАПУЛСАЦИЯ

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

502

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на ИНТРААОРТЕН БАЛОН КАТЕТЪР ЗА КОНТРАПУЛСАЦИЯ, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11520
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

2

Доставка на Система за ревизионно
ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с
яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 503

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с
ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 89284
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
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възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Костен цимент с равномерна
фаза на полимеризация
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

504

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Костен цимент с равномерна фаза на полимеризация, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3250
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Стерилен комплект за външна
фиксация на дистален радиус тип Колес

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 505

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип
Колес, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29900
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Комплект къс хумерален пирон
ТИП "Телеграф" с 5 броя заключващи винта
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 506

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект къс хумерален пирон ТИП "Телеграф" с 5 броя
заключващи винта, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5374
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: 36

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 54 of 260

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Комплект раменна протеза безциментно стебло, центрирана или ексцентрична глава

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 507

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект раменна протеза - безциментно стебло, центрирана или
ексцентрична глава, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
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Тежест:

21

95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82342
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Комплект раменна протеза безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт и
два спонгиозни винта

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 508

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект раменна протеза - безциментно стебло,безциментен
гленоид,гленосфера,инсърт и два спонгиозни винта, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 85280
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Доставка на Комплект раменна протеза безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт ,
два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ сет
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена
позиция номер:

2

509

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект раменна протеза - безциментно стебло,безциментен
гленоид,гленосфера,инсърт , два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ
сет, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92820
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Комплект от плака и заключващи
винтове за окципито-цервикална стабилизация - 4 броя
винтове
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 510

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект от плака и заключващи винтове за окципито-цервикална
стабилизация - 4 броя винтове, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 318500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
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изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Комплект от плака и заключващи
винтове за окципито-цервикална стабилизация - 6 броя
винтове

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 511

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект от плака и заключващи винтове за окципито-цервикална
стабилизация - 6 броя винтове, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 382200
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Комплект от плака и заключващи
винтове за окципито-цервикална стабилизация - 8 броя
винтове
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 512

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект от плака и заключващи винтове за окципито-цервикална
стабилизация - 8 броя винтове, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 172900
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Комплект от плака и заключващи
винтове за окципито-цервикална стабилизация - 10 броя
винтове
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 513

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплект от плака и заключващи винтове за окципито-цервикална
стабилизация - 10 броя винтове, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 199368
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: 36
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Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Консумативи за инжектор
EMPOWER CTA, ACIST

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

514

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за инжектор EMPOWER CTA, ACIST, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
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Тежест:

21

95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Консумативи за инжектор

NEMOTO
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

515

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)
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Доставка на Консумативи за инжектор NEMOTO, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Сет за лигиране на
езофагенални варици
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

516

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Сет за лигиране на езофагенални варици, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

2

Доставка на Полуавтоматични биопсични
игли за чернодробна биопсия
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 517

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Полуавтоматични биопсични игли за чернодробна биопсия, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3900
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Апирационни биопсични

игли
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

518

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Апирационни биопсични игли, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
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отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Хемостатични клипсове

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

519

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Хемостатични клипсове, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
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възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Саморазгъваща се
езофагеална протеза
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

520

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Саморазгъваща се езофагеална протеза , описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Инжектори за колоноскопи

и гастроскопи
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

521

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Инжектори за колоноскопи и гастроскопи, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Овални и ексцентрични

бримки
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

522

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Овални и ексцентрични бримки, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7800
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: 36
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Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Биопсична щипка

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

523

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Биопсична щипка, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 73 of 260

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4420
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Балон-диалататор за

Ахалазия
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

524

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон-диалататор за Ахалазия, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Диагностични катетри

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

525

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:
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УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Диагностични катетри, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5460
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Дигностични водачи

Обособена позиция номер:
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Дигностични водачи, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1664
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

II.2) Описание

Page 77 of 260

1

2
Доставка на PTA водач и балони за
подколенен сигмент

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

527

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на PTA водач и балони за подколенен сигмент, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3900
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Катетър дезиле

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

528

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Катетър дезиле, описани още чрез посочената прогнозна стойност
и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1170
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
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изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Периферен опорен

катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

529

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферен опорен катетър, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Микрокатетър за периферни и
екстракраниални процедури
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 530

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Микрокатетър за периферни и екстракраниални процедури, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3900
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
Очакван брой кандидати:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 81 of 260

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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на PTA балони

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

531

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на PTA балони, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5200
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:
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Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Eмболизационни спирали

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

532

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Eмболизационни спирали, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17550
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Eмболизационни

микросфери
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

533

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Eмболизационни микросфери, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6760
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Двойнолуменен микро

водещ катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

534

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Двойнолуменен микро водещ катетър, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3692
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на PTCA балони

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

535

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на PTCA балони, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3900
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Доставка на Системи за предна шийна

стабилизация
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

536

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Системи за предна шийна стабилизация, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45370
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Системи за транспедикуларна
гръбначна стабилизация
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 537

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Системи за транспедикуларна гръбначна стабилизация, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 178367
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
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опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Лумбален кейдж

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

538

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Лумбален кейдж, описани още чрез посочената прогнозна стойност
и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за тазобедрено

ендопротезиране
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

539

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за тазобедрено ендопротезиране, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 486720
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Паклитаксел излъчващ РCТА
балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3?
g/mm?) / шеллак
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 540

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент /
Покритие: Паклитаксел (3?g/mm?) / шеллак, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:
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Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Тромб-аспирационен

катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

541

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Тромб-аспирационен катетър, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 119730
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Емболектомичен катетър
изработен от поливинилхлорид с латексов балон

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 542

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Емболектомичен катетър изработен от поливинилхлорид с латексов
балон, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 156000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

балон-катетър

2

Доставка на Нископрофилен периферен SC Обособена позиция номер: 2
543

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Нископрофилен периферен SC балон-катетър, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Съпорт катетър с оплетка
от неръждаема стомана

II.2.1) Наименование:

Обособена позиция номер:

2

544
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 330000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Водещо дезиле с намотка

тип серпентина
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

545

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Водещо дезиле с намотка тип серпентина, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Интродюсер с намотка тип

серпентина
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

546

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Интродюсер с намотка тип серпентина, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31200
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Сет за радиален достъп с
хидрофилно покритие и флексорна технология
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 547

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна
технология, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Микропунктурен

интродюсер сет
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

548

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Микропунктурен интродюсер сет, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11700
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Сет за ретрограден достъп
през Педис Дорсалис
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

549

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Сет за ретрограден достъп през Педис Дорсалис, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5850
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:
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да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Стандартен водач от
неръждаема стомана с тефлоново покритие

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 550

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Стандартен водач от неръждаема стомана с тефлоново покритие,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41600
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Периферни водачи

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

551

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферни водачи, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70720
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Микроводачи

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

552

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:
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УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Микроводачи, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7020
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Емболизиращи системи

Обособена позиция номер:
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Емболизиращи системи, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

2
Доставка на Суперселективен катетър за
диагностични и интервенционални коронарни и периферни
процедури

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 554

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Суперселективен катетър за диагностични и интервенционални
коронарни и периферни процедури, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

2

Доставка на Консумативи за дигностика на Обособена позиция
номер: 2 555
генетични аномалии преди раждане
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за дигностика на генетични аномалии преди раждане,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62400
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Консумативи за ЕКМО

апарат
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

556

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за ЕКМО апарат, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Резорбируем синтетичен, плетен
конец от 100% полигликолова киселина с покритие от
капролактон и калциев стеарат с крайна резорбция 60-90 дни
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 557

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Резорбируем синтетичен, плетен конец от 100% полигликолова
киселина с покритие от капролактон и калциев стеарат с крайна резорбция
60-90 дни, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Резорбируем синтетичен, плетен
конец от 100% полигликолова киселина с покритие от
капролактон и калциев стеарат с крайна резорбция 42 дни
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 558

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Резорбируем синтетичен, плетен конец от 100% полигликолова
киселина с покритие от капролактон и калциев стеарат с крайна резорбция 42
дни, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72800
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Резорбируем плетен конец
полиглактин 910 с покритие полиглактин и калциев стеарат,
75% здравина на 14-и ден, крайна резорбция до 56-70 дни

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 559

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Резорбируем плетен конец полиглактин 910 с покритие
полиглактин и калциев стеарат, 75% здравина на 14-и ден, крайна резорбция
до 56-70 дни, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Синтетичен, нерезорбируем,
монофиламентен конец от изотактичен кристалинен
стереоизомер на полипропилен
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 560

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
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Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен конец от изотактичен
кристалинен стереоизомер на полипропилен, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 115 of 260

Доставка на Нерезорбируем, плетен конец от
натурални копринени фибри със силиконово покритие
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 561

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Нерезорбируем, плетен конец от натурални копринени фибри със
силиконово покритие, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49400
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Резорбируем, синтетичен
монофиламентен -polyglycolide(75%) - co-caprolactone(25%)
конец с крайна резорбция 90-120 дни
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 562

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Резорбируем, синтетичен монофиламентен -polyglycolide(75%) co-caprolactone(25%) конец с крайна резорбция 90-120 дни, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22100
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
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подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Монофиламентен конец от
полидиоксанон с дълъг срок на резорбция/180-210дни/, 60 %
загуба на здравина след 4 седмици, игли със силиконово
покритие

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 563

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Монофиламентен конец от полидиоксанон с дълъг срок на
резорбция/180-210дни/, 60 % загуба на здравина след 4 седмици, игли със
силиконово покритие, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 80000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Консумативи за УНГ

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

564

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за УНГ, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Мозъчна ликвордренираща

клапна система
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

565

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Мозъчна ликвордренираща клапна система, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400000
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: 36
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Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Биологичнен заместител на Dura Обособена позиция
номер: 2 566
Mater - резорбируем, изграден от колаген тип I и III

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Биологичнен заместител на Dura Mater - резорбируем, изграден
от колаген тип I и III, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
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Тежест:

21

95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Системи за външен дренаж

и мониторинг
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

567

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)
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Доставка на Системи за външен дренаж и мониторинг, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 367000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Субдурална евакуираща

порт система
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

568

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Субдурална евакуираща порт система, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Вентрикулостомен кит

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

569

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Вентрикулостомен кит, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2210
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Електроди и сонди

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

570

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Електроди и сонди, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 68000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
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единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Имобилизационна маска за
работа с Кибернож
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

571

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Имобилизационна маска за работа с Кибернож, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Система с излъчващо сиролимус Обособена позиция
номер: 2 572
разорбируемо коронарно магнезиево скеле

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система с излъчващо сиролимус разорбируемо коронарно
магнезиево скеле, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23400
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Вигонова игла за работа от
артерия феморалис 18G
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

573

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Вигонова игла за работа от артерия феморалис 18G, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
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квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Система за затваряне с
хирургични конци - стерилен сет

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

574

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за затваряне с хирургични конци - стерилен сет,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10400
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Електроди за

дефибрилация
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

575

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Електроди за дефибрилация, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Балон -катетър за коронарна
ангиопластика за високо налягане
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 576

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 132 of 260

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон -катетър за коронарна ангиопластика за високо налягане,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34944
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Периферен балон за стенози Обособена позиция номер: 2
577
в зона под коляно

II.2.1) Наименование:
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферен балон за стенози в зона под коляно, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11700
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

2
Доставка на Система с излъчващо сиролимус Обособена позиция
номер: 2 578
резорбируемо коронарно магнезиево скеле

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система с излъчващо сиролимус резорбируемо коронарно
магнезиево скеле, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4420
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Паклитаксел излъчващ РCТА

балон катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

579

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Паклитаксел излъчващ РТА

балон катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

580

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 267000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за Емболна
протекция с филтър
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

581

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за Емболна протекция с филтър, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Примки за улавяне на чужди
тела в периферни артерии
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

582

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Примки за улавяне на чужди тела в периферни артерии, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6552
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: 36
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Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Инфузионен катетър с
Cragg-микроклапа

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

583

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
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Тежест:

21

95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16380
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Медикамент излъчващ балон
за периферна ангиопластика

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

584

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)
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Доставка на Медикамент излъчващ балон за периферна ангиопластика, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 234000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Балон за периферна

ангиопластика
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

585

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон за периферна ангиопластика, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 111540
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

II.2.1) Наименование:

2

Page 143 of 260

Доставка на Периферни спирали

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

586

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферни спирали, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

Доставка на Водещ катетър с метална
оплетка тип "Henka-braid"
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

587

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Водещ катетър с метална оплетка тип "Henka-braid", описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7280
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Дилатационни балон

катетри за PTCA
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

588

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Дилатационни балон катетри за PTCA, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47840
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Специални балони

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

589

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Специални балони, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 119080
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Водещи катетри

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

590

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Водещи катетри, описани още чрез посочената прогнозна стойност
и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 43160
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Водачи за PTCA

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

591

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Водачи за PTCA, описани още чрез посочената прогнозна стойност
и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 98000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 149 of 260

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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Специални катетри

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

592

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Специални катетри, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54600
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Специални водачи

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

593

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Специални водачи, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38792
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Балон катетър за PTA в
периферните съдове
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

594

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон катетър за PTA в периферните съдове, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55068
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Катетърната система за
повторно въвеждане

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

595

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Катетърната система за повторно въвеждане, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Устройството за лечение на
хронична тотална оклузия

II.2.1) Наименование:

Обособена позиция номер:

2

596
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Устройството за лечение на хронична тотална оклузия, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Периферен съпорт

катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

597

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферен съпорт катетър, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7215
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Периферни нитинолови

микрокатетри
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

598

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Периферни нитинолови микрокатетри, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31564
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
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подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Kатетърна система за

атеректомия
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

599

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Kатетърна система за атеректомия, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Еднократни сетове за
тромбектомия за апарат

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

600

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Еднократни сетове за тромбектомия за апарат , описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4680
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
Очакван брой кандидати:
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Консумативи за

емболизация
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

601

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за емболизация, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Балон - катетри

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

602

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон - катетри, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 270400
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Диагностични катетри

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

603

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Диагностични катетри, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
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Тежест:

21

95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4160
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Диагностични водачи с
хидрофилно покритие

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

604

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)
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Доставка на Диагностични водачи с хидрофилно покритие, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4160
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Интродюсер дезиле с
феморален достъп с хемостатична клапа
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 605

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Интродюсер дезиле с феморален достъп с хемостатична клапа ,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8320
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

2

Доставка на Водещ катетър с
хидрофилно външно покритие
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

606

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Водещ катетър с хидрофилно външно покритие, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4940
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Инфлатор – дефлатор

сет
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

607

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Инфлатор – дефлатор сет, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23400
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
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отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Аспирационен катетър -

сет
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

608

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Аспирационен катетър - сет, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 71500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Примка за улавяне на

чужди тела
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

609

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Примка за улавяне на чужди тела, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3380
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Микрокатетър със
специален дизайн

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

610

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Микрокатетър със специален дизайн, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 124800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Дренажен катетър със
специално заключващо устройство
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

611

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Дренажен катетър със специално заключващо устройство, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5200
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: 36

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 171 of 260

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за поставяне на

стент
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

612

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за поставяне на стент, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9880
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Микросфери

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

613

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Микросфери, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Балон катетър с висока
устойчивост на налягане
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

614

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:
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УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон катетър с висока устойчивост на налягане, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17160
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Доставка на Медикамент излъчващ
периферен балон, с паклитаксел
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

615

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Медикамент излъчващ периферен балон, с паклитаксел, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Паклитаксел излъчващ PTCА

балон катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

616

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Паклитаксел излъчващ PTCА балон катетър, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
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опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Трансфузионна система

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

617

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Трансфузионна система, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за ентерално

хранене
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

618

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за ентерално хранене, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1300
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Консумативи за флакони,

банки (торби)
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

619

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за флакони, банки (торби), описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Комплекти отстеосинтезни
средства за интрамедуларна фиксация на фрактури
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 620

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комплекти отстеосинтезни средства за интрамедуларна фиксация
на фрактури, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32136
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: 36
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Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Заключващи плаки със
заключващи винтове и конвенционална остеосинтеза

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 621

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Заключващи плаки със заключващи винтове и конвенционална
остеосинтеза, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
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Тежест:

21

95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 146003
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Артроскопски импланти и

консумативи
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

622

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)
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Доставка на Артроскопски импланти и консумативи, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24411
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Консумативи за
ангиопластика на СФА и а.поплитеа
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

623

1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за ангиопластика на СФА и а.поплитеа, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47320
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

2

Доставка на Полиестерни, прави,
плетени съдови протези
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

624

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Полиестерни, прави, плетени съдови протези, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Полиестерни, бифуркационни,
плетени съдови протези, покрити с колаген и импрегнирани
със сребърен ацетат
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 625

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Полиестерни, бифуркационни, плетени съдови протези, покрити с
колаген и импрегнирани със сребърен ацетат, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 163800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
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изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Полиестерни, бифуркационни,
плетени съдови протези, покрити с колаген и импрегнирани
със сребърен ацетат и триклозан

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 626

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Полиестерни, бифуркационни, плетени съдови протези, покрити с
колаген и импрегнирани със сребърен ацетат и триклозан, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 163800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Прави съдови протези, изработени
от политетрафлуоретилен, единичен слой ePTFE, с карбоново
покритие
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 627

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Прави съдови протези, изработени от политетрафлуоретилен,
единичен слой ePTFE, с карбоново покритие, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 93600
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на еPTFE прави съдови протези ,с
нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна
плъзгаща се обвивка от полиетилен
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 628

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на еPTFE прави съдови протези ,с нископрофилен метален връх, с
прозрачна протективна плъзгаща се обвивка от полиетилен, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46800
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Полиестерни, прави, тъкани
съдови протези, с колагеново покритие, само външен велур, с
дебелина на стената 0.38мм

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 629

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Полиестерни, прави, тъкани съдови протези, с колагеново
покритие, само външен велур, с дебелина на стената 0.38мм, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36920
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Специфични консумативи за
конструиране на съдов достъп, флеботромбектомия и
емболектомия
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 630

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
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Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Специфични консумативи за конструиране на съдов достъп,
флеботромбектомия и емболектомия , описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62868
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Доставка на PTFE филцове синтетични пачове
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

631

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на PTFE филцове - синтетични пачове, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10010
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Временни миокардни

електроди
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

632

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Временни миокардни електроди, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5200
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
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единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Комлект за

Обособена позиция номер:

венострипинг
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

2

633

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Комлект за венострипинг, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 988
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
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възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Имплантируем постоянен
венозен порт, еднолуменен
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

634

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Имплантируем постоянен венозен порт, еднолуменен, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21268
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Синтетичен дурален

силант
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

635

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Синтетичен дурален силант, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83200
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за перкутанни
техники за укрепване на прешленното тяло
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 636

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното
тяло, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 136500
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: 36
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Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Шийна компресионна

плака
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

637

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Шийна компресионна плака, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450658
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Обособена позиция №638 Доставка на

Шиен кейдж
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

638

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Обособена позиция №638 Доставка на Шиен кейдж, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Изделия за преден хирургичен
достъп - шийна плака със заместител на прешленното тяло

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 639

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:
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УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака със
заместител на прешленното тяло, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 144079
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Доставка на Изделия за заден хирургичен
достъп - задна шийна винтова стабилизация без захващане на
черепа
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 640

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова
стабилизация без захващане на черепа, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 258180
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Изделия за заден хирургичен
достъп - задна шийна винтова стабилизация със захващане на
черепа
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 641

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова
стабилизация със захващане на черепа, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 322283
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
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изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Къса транспедикуларна
стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 642

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита
хирургична техника, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58500
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Средна транспедикуларна
стабилизация (6-8 винта) за открита хирургична техника

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 643

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) за открита
хирургична техника, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 166829
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
Очакван брой кандидати:
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Дълга транспедикуларна
стабилизация (10-12 винта) за открита хирургична техника
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 644

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) за открита
хирургична техника, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез
публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 166829
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Система за кифопластика.

Билатерална
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

645

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за кифопластика. Билатерална, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 80158
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Система за
вертебропластика

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

646
1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за вертебропластика, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82420
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Васкуларно реконструктивно
устройство с доставяща система за осигуряване на кръвния
поток, при съдове от 2 до 4 мм

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 647

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
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Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Васкуларно реконструктивно устройство с доставяща система за
осигуряване на кръвния поток, при съдове от 2 до 4 мм, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 107900
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Доставка на Бифуркационно васкуларно
реконструктивно устройство с доставяща система за
осигуряване на кръвния поток, при съдове от 2 до 4 мм
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 648

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Бифуркационно васкуларно реконструктивно устройство с
доставяща система за осигуряване на кръвния поток, при съдове от 2 до 4
мм, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82160
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

2

Доставка на Водещ катетър с 5
различни форми на върха
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

649

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Водещ катетър с 5 различни форми на върха, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59800
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Оклузионен балон

катетър
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

650

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Оклузионен балон катетър, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9360
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

водач

2

Доставка на Невроваскуларен управляем Обособена позиция номер: 2
651

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Невроваскуларен управляем водач, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24700
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на
открити процедури)
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Ендоваскуларен микрокатетър
със специална оплетка
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

652

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Ендоваскуларен микрокатетър със специална оплетка, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35100
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:
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да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Ендоваскуларен койл с
рандомизирано развиване

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

653

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Ендоваскуларен койл с рандомизирано развиване, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54600
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Латерален феморален пирон с
допълнителни принадлежности

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 654

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Латерален феморален пирон с допълнителни принадлежности,
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описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

1 2 20

Цена

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25610
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Тибиален пирон с
допълнителни принадлежности
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

655

1 2

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 220 of 260

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Тибиален пирон с допълнителни принадлежности, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25480
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Перипротезна грип

плака
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

656

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Перипротезна грип плака, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23400
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ
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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

Доставка на Сет горен лицев етаж с плаки
0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм диам. незаключващи,
изработени от материал: титан
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 657

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Сет горен лицев етаж с плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм
диам. незаключващи, изработени от материал: титан, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27560
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
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подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Сет за фрактури на долна челюст
с фрактурни плаки с дебелина 1.5 мм и винтове 2.0 мм диам.,
заключващи, изработени от материал титан

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 658

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Сет за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина
1.5 мм и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан,
описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36062
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Сет за реконструкция на долна
челюст с усилени плаки с дебелина 2.5 мм и винтове 2.4 мм
диам, заключващи изработени от материал титан
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 659

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Сет за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с
дебелина 2.5 мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал
титан, описани още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната
техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83980
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
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квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Костно заместващо

вещество
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

660

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Костно заместващо вещество, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3120
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Балон - катетър за
коронарна ангиопластика

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

661

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон - катетър за коронарна ангиопластика, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 745264
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Катетър за вътресъдова
ултразвукова диагностика

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

662

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Катетър за вътресъдова ултразвукова диагностика, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 112580
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на РТА супер твърд водач за
периферни процедури

II.2.1) Наименование:

Обособена позиция номер:

2

663
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на РТА супер твърд водач за периферни процедури, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 86580
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

Доставка на Балон - катетри

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

664

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балон - катетри, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240240
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

2

Доставка на Атеректомична ротационна
система за под коляното
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

665

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Атеректомична ротационна система за под коляното, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 195000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
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с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Бримка за изваждане на

чужди тела
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

666

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Бримка за изваждане на чужди тела, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38480
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Консумативи за диспенсер
Comecer, модел Althea PC
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

667

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за диспенсер Comecer, модел Althea PC, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 390000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Консумативи за автоматичен
инжектор MedCapitan с инфузионна помпа MP-60 и помпа за
спринцовка MP-30
II.2.1) Наименование:

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 668

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за автоматичен инжектор MedCapitan с инфузионна
помпа MP-60 и помпа за спринцовка MP-30, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39000
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: 36
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Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Консумативи за инжектор за
вливане на венозен контраст Medtron AG, модел Accutron
CD-D

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция
номер: 2 669

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за инжектор за вливане на венозен контраст Medtron
AG, модел Accutron CD-D, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Консумативи за глюкомер
Wellion, модел CALLA
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

670

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за глюкомер Wellion, модел CALLA, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1950
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Ендоскопски титаниеви
клипси с клипапликатор

II.2.1) Наименование:

Обособена позиция номер:

2

671
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Ендоскопски титаниеви клипси с клипапликатор, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14560
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 239 of 260

II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

2
Доставка на изкуствена кожа и
съвместими превръзки

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

672

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на изкуствена кожа и съвместими превръзки, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 537628
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Балони за бърза смяна

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

673

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балони за бърза смяна, описани още чрез посочената прогнозна
стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100035
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
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изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Паклитаксел излъчващи

балони
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

674

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Паклитаксел излъчващи балони, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210600
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Коронарен стент за

бърза смяна
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

675

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Коронарен стент за бърза смяна, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Коронарен катетър за
екстракция на тромб
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

676

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Коронарен катетър за екстракция на тромб, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15600
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
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квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Балони за периферна

ангиопластика
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

677

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Балони за периферна ангиопластика, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 81900
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Еднократни сетове и

консумативи
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

678

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Еднократни сетове и консумативи, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 178802
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2

Доставка на Консумативи за стволовоклетъчна трансплантация
II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

679

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за стволово-клетъчна трансплантация, описани още
чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 156000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

2
Доставка на Интраоперативен иригационен
разтвор Сорбитол/Манитол 3% със система за свързване между
сака и ендоскопския инструментариум

II.2.1) Наименование:
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Интраоперативен иригационен разтвор Сорбитол/Манитол 3% със
система за свързване между сака и ендоскопския инструментариум, описани
още чрез посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание

1

2
Доставка на Нефростомен сет с
комплект за подмяна

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

681

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Нефростомен сет с комплект за подмяна, описани още чрез
посочената прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа
спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31200
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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

Доставка на Консумативи за

операционна
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

682

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Консумативи за операционна, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7280
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
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подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Конектори

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

683

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Конектори, описани още чрез посочената прогнозна стойност и
чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10400
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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
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Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Тъканно лепило

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

684

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Тъканно лепило, описани още чрез посочената прогнозна стойност
и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104000
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

да
Описание на опциите:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Водачи за PTCA

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

685

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Водачи за PTCA, описани още чрез посочената прогнозна стойност
и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27300
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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

Доставка на Стерилни калъфи за

апаратура
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33140000
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция номер:

2

686

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, склад
„Медицински изделия“ и/или „Болнична аптека“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Стерилни калъфи за апаратура, описани още чрез посочената
прогнозна стойност и чрез публикуваната техническа спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество:

Цена

1 2 20

ДАИме: Осигурена техническа помощ Тежест: 5
Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17680
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: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:
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да
Описание на подновяванията:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12
месеца. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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:

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира
възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с
удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне
с до 25% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за
подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за
изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази
опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и
отразява съответното завишаване със до 25% посочения обем - количество за
единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена
позиция. Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
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 трябва да притежават валидно към крайната дата за подаване на
оферти разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия,
издадено на участника от ИАЛ или от чуждестранен орган при условие за
приложимост на разрешението за територията на Република България.
В своите оферти участниците декларират наличието на
разрешението/удостоверението или еквивалентния документ в ЕЕДОП, а преди
сключване на договора се представя заверено копие на документа или друга
информация, предвидена в ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

Няма
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Няма
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III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва
да е изпълнил дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под
„идентични“ или „сходни“ следва да се разбират дейности по доставки на
медицински изделия по смисъла на ЗМИ.
Участниците декларират в офертата си спазването на изискването чрез
попълване на ЕЕДОП в частта му по раздел IV, т. „В”, точка 1б, а преди
подписване на договора, определения за изпълнител удостоверява спазването на
изискването чрез представяне на списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП на
доставките, които са сходни или идентични с предмета на обществената
поръчка, за последните три години, считано от крайната дата на подаване на
офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство на извършените доставки.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва
да е изпълнил минимум 2 (две) дейности, идентични или сходни с предмета на
поръчката. Под „идентични“ или „сходни“ следва да се разбират дейности по
доставки на медицински изделия по смисъла на ЗМИ.
Участниците декларират в офертата си спазването на изискването чрез
попълване на ЕЕДОП в частта му по раздел IV, т. „В”, точка 1б, а преди
подписване на договора, определения за изпълнител удостоверява спазването на
изискването чрез представяне на списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП на
доставките, които са сходни или идентични с предмета на обществената
поръчка, за последните три години, считано от крайната дата на подаване на
офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство на извършените доставки.
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:
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
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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:

06/07/2020 (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: 13/07/2020 (дд/мм/гггг) Местно време:
Място:

08:00 (чч:мм)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, административна
сграда, ет. 3, Заседателна зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание на Комисията могат да присъстват кандидатите или
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

да
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Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2

36 месеца след датата на настоящото Обявление
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

1. Всички самостоятелно обособени позиции от предмета на поръчката съдържат
една и съща възможност за удължаване на срока на договора с допълнителни до
12 месеца и съответно, увеличаване на стойността на договора със
съразмерните до 25% от първоначалната стойност на договора. Тази възможност
се активира изцяло или частично в случай на липса на нов договор със същия
предмет, сключен по реда и условията на ЗОП в рамките на първоначалния срок
от 36 месеца (изцяло или частично - за медицинските изделия, за които не е
сключен нов договор), както и при преждевременно разходване стойността на
договора. Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с нови до 12
месеца като прогнозните количества за този период представляват 25% от
предвидените количества за първите 36 месеца, посочени в техническата
спецификация. Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се
квалифицира възможността за нарастване на стойността на договора с до 25% от
стойността за първите 36 месеца. Прогнозните количества и стойност на така
посочената опция съответстват на 25% oт количествата и стойността за първите
36 месеца, а в прогнозната стойност на поръчката / позициите е включен
разходът за максималните 48 месеца, съгласно чл. 21, ал.1 от ЗОП.
2. На основание чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП, възложителят поставя за изискване
за отстраняване на участник, който е опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на
невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Възложителят прилага и задължителните основания за отстраняване, съгласно
ЗОП.
3. Органите по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са Национална агенция по приходите,
Национален осигурителен институт, РИОСВ, РЗИ, Агенция по заетостта
4. Възложителят предвижда гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един
процента) от стойността на договора без ДДС, определена за първите 36
месеца, но не повече от съответния процент от стойността на договора,
равняващ се на 30 000 лв. (гаранцията за изпълнение не може да надвишава 30
000 лв.) Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при
условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по
договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се
представя от определения изпълнител в една от следните форми:
4.1. Парична сума; В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена
касово или по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД
Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранции по обществената
поръчка:
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN : BG97UNCR75271054808119
BIC : UNCRBGSF
4.2. Банкова гаранция; В този случай определеният изпълнител следва да
представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на
договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.
4.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител
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представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора,
5. Доставките са под условие за финансов ресурс на възложителя.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL)

http://www.cpc.bg

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

Държава:

България

Телефон:

+359 29884070

Факс:

+359 29807315

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, т. 1 от ЗОП.
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: 01/06/2020 (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

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979875&mode=view

04/06/2020

Обявление за поръчка

Page 260 of 260

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
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