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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)

Официално наименование: УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Национален регистрационен номер:

115576405

Пощенски адрес: бул. Пещерско шосе 66

Град: Пловдив код NUTS: BG421 Пощенски код: 4002 Държава: България

Лице за контакт: Христо Петков - специалист обществени
поръчки

Телефон: +359 32602930

Електронна поща: op@unihosp.com Факс: +359 32644058

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://unihosp.prozop.com

Адрес на профила на купувача: (URL) http://unihosp.prozop.com/?q=page

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&porachk aid=20161110lmpz4387516
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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

II.1.1) Наименование: Доставка на медицински изделия- консумативи за
нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 33140000       Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки

II.1.4) Кратко описание:

Доставка на медицински изделия- консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД
съгласно техническата спецификация на възложителя

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 6410596       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: НЕ  

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени

позиции:: НЕ

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Биологични аортни клапи без
стент

Обособена позиция номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 33140000       Допълнителен CPV код: 1 2
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II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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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II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Биологични аортни клапи- телешки
перикард със стент с карбоново покритие

Обособена позиция

номер: 2 2

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 140400       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

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

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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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II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Биологични митрални клапи - телешки

перикард със стент с карбоново покритие
Обособена позиция

номер: 2 3

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) 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 Механични аортни клапи
двупластинкови с биолитно покритие

Обособена позиция

номер: 2 4

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 909312       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума
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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 Механични митрални клапи
двупластинкови с биолитно покритие

Обособена позиция

номер: 2 5

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 713952       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=761307&mode=view

7 от 73 9.12.2016 г. 15:45 ч.



продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Клапоукрепващи рингове Обособена позиция номер: 2 6

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 558000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Аортен кондуит с клапна протеза
двупластинкова и с карбоново и биолитно покритие на клапния ринг

Обособена позиция

номер: 2 7

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49800       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Циментна протеза с циментно стебло
Мюлеров дизайн и Чарли алтернативен с удължен променящ се офсет на
шийката и циментна капсула

Обособена позиция

номер: 2 8

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72600       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Еднополюсна протеза с биполарна глава
и циментно полирано стебло с удължен и променлив офсет на шийката

Обособена позиция

номер: 2 9

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125000       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: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Ревизионна протеза с анатомично
модулно стебло

Обособена позиция номер: 2

10

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
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Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11410       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Половин колянна ендопротеза Обособена позиция номер: 2 11

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49500       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Еднополюсна двукомпонентна
раменна протеза

Обособена позиция номер: 2

12

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:
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склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15045       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Гръбначни импланти за
неврохирургия

Обособена позиция номер: 2 13
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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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130080       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския 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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II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Лекарствоотделящ коронарен
стент Тип 1 Обособена позиция номер: 2 14

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 220800       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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 Лекарствоотделящ коронарен
стент Тип 2

Обособена позиция номер: 2 15

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 108000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
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50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Хемостатична мрежа Обособена позиция номер: 2 16

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14400       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=761307&mode=view

19 от 73 9.12.2016 г. 15:45 ч.



Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Ротационни титаниеви плаки Обособена позиция номер: 2 17

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 149116       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Титаниев меш Обособена позиция номер: 2 18

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 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: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.
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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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Анатомичен шиен кейдж Обособена позиция номер: 2 19

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6501       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 задна шийна
стабилизация

Обособена позиция номер: 2 20

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 121733       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: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Тораколумбална стабилизация Обособена позиция номер: 2 21

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 182338       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Обособена позиция номер: 2 22

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу
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Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11666       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Титаниева плака за напречно
стабилизиране

Обособена позиция номер: 2 23

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66
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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)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14166       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 перкутанни техники за
укрепване на прешленното тяло

Обособена позиция номер: 2

24

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 33140000       Допълнителен CPV код: 1 2
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II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31500       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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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II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Подвижен шиен диск ( динамична

стабилизация)
Обособена позиция номер: 2

25

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7500       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) 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 Система за корпектомия Обособена позиция номер: 2 26

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20725       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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 Костни заместители и гранули Обособена позиция номер: 2 27

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7466       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
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стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 100% синтетичен антиадхезивен гел от
карбоксиметил целулоза и полиетилен оксид ( СМС/PEO)

Обособена позиция

номер: 2 28

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26875       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Фолей трипътен Обособена позиция номер: 2 29

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 582       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 кифопластика и
вертебропластика с костен цимент

Обособена позиция

номер: 2 30

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 103000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.
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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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Титаниев клипс за мозъчни
аневризми

Обособена позиция номер: 2 31

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47700       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Титаниева мрежа Обособена позиция номер: 2 32

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14040       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=761307&mode=view

36 от 73 9.12.2016 г. 15:45 ч.



II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Синтетична резорбируема дура Обособена позиция номер: 2 33

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11080       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 T итаниеви краниофиксатори Обособена позиция номер: 2 34

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу
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Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47520       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Антиадхезионен гел Обособена позиция номер: 2 35

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66
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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)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5040       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Предна шийна стабилизация Обособена позиция номер: 2 36

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 33140000       Допълнителен CPV код: 1 2
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II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 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: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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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II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Костозаместващо вещество Обособена позиция номер: 2 37

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3090       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) 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 Епидурален ендоскопски катетър с
вградена камера

Обособена позиция номер: 2

38

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10500       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.
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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 дренаж и клапа за
хидроцефалия

Обособена позиция номер: 2 39

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7920       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът
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продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Доплерова сонда Обособена позиция номер: 2 40

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1920       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Интерспинозен спейсър Обособена позиция номер: 2 41

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Плаки, мрежи и винтове за
краниопластика

Обособена позиция номер: 2 42

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18760       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.
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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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 мандибуларни плаки и винтове Обособена позиция номер: 2 43

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40770       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да
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Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 фасциални плаки и винтове Обособена позиция номер: 2 44

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32400       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: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Ацетабуларна капсула за
безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо

Обособена позиция

номер: 2 45

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
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Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 43500       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Комплекти пирони Обособена позиция номер: 2 46

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Хемодиализни консумативи Обособена позиция номер: 2 47

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
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Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 167200       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Адаптери за моновети и вакуум
контейнери

Обособена позиция номер: 2 48
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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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 397000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския 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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II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Изделия за атеректостомия Обособена позиция номер: 2 49

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54920       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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 Периферни стентове Обособена позиция номер: 2 50

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59949       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
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стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Трифуркационни съдови протези Обособена позиция номер: 2 51

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Шийни и лумбални кейджове Обособена позиция номер: 2 52

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12800       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Изделия за стабилизиращи
системи

Обособена позиция номер: 2 53

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Консуматив за уретерален достъп Обособена позиция номер: 2 54

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35840       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът
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продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Урологичен стент Обособена позиция номер: 2 55

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 63240       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

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

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Лазерно влакно Обособена позиция номер: 2 56

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48000       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Нитинолови водачи и
екстрактори

Обособена позиция номер: 2 57

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу
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Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

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: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Ендоскопски консуматив Обособена позиция номер: 2 58

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66
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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)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36800       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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 Консуматив за ренален достъп Обособена позиция номер: 2 59

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 33140000       Допълнителен CPV код: 1 2
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II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3360       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е 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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II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Катетърни комплекти Обособена позиция номер: 2 60

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 114200       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) 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 Игли за портове Обособена позиция номер: 2 61

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1480       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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 Порт катетри от полисулфон Обособена позиция номер: 2 62

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:

склад „ Медицински изделия“/“ Болнична аптека“ на УМБАЛ “ Свети Георги“ ЕАД, гр.
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

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

указване на потребности и изисквания)

Съгласно техническата спецификация на възложителя

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по- долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 158500       Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца.

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

процедури)

Очакван брой кандидати:

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

Обективни критерии 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:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът

продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на
ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай стойността на договора нараства с
50%, с оглед обезпечение на оставащото време по договора. Посочената прогнозната
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стойност се отнася за максималното време на договора от 36 месеца, а за първите
24 месеца прогнозната стойност е 2/3 от същата сума.

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

II.2.13) Информация относно средства от Европейския 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 - във формата на копие, заверено

от участника с неговия печат и гриф „ Вярно с оригинала”.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се предвиждат
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е
изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „ идентични“
или „ сходни“ следва да се разбират доставки на медицински изделия по смисъла на
ЗМИ.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е
изпълнил минимум 2 ( две) доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката.

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
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IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура

Ускорена процедура: НЕ

Обосновка за избор на ускорена процедура:

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

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ

  

  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

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

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ

Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 13/01/2017  (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: 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 16/01/2017  (дд/мм/гггг)   Местно време: 08:00 (чч:мм)

Място:

административната сграда на “ УМБАЛ “ Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. “ Пещерско
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шосе” №66, ет. 2, заседателна зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

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:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ

Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% от стойността на договора без ДДС.
На основание чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП, възложителят поставя 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.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
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Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/12/2016  (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и

на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие

в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е

покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля,

представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се

използва
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