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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1785
Поделение: ________
Изходящ номер: 1000-374 от дата 05/06/2014
Коментар на възложителя:
Цялата документация за участие може да бъде намерена на 
електронен адрес: www.ncipd.org

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Национален център по заразни и паразитни болести
Адрес
бул. "Янко Сакъзов" 26
Град Пощенски код Държава
София 1504 Република 

България
За контакти Телефон
Дирекция 02 9442875
Лице за контакти
Таня Гюрова
Електронна поща Факс
ncipd@ncipd.org 02 9433075
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.ncipd.org
Адрес на профила на купувача (URL):
www.ncipd.org
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

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

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
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Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  
възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  
конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изграждане
Проектиране и  
изпълнение
Изпълнение с каквито и  
да е средства на  
строителство,  
съответстващо на  
изискванията,  
определени от  
възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
изброените

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

Място на изпълнение на  
строителството

Място на изпълнение на  
доставката

Място на изпълнение на  
услугата

град София, бул. 
"Янко Сакъзов" №26

код NUTS: код NUTS: BG411 код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  
изпълнители

Рамково споразумение с един   
изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:
или от:  ________ до ________   Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
„Доставка на апаратура, диагностични, лабораторни и медицински 
консумативи  за микробиологична и вирусологична диагностика  и 
овладяване на кризисната ситуация възникнала вследствие на 
засиления миграционен натиск към територията на Република 
България през  2014  г., по постановление № 37 на МС от 
25.02.2014 г“

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

Осн. предмет 33694000
Доп. предмети 33696500

33140000
31640000

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

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

само за една обособена  
позиция

за една или повече  
обособени позиции

за всички обособени  
позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  
когато е приложимо)
Съгласно утвърдената техническа спецификация на възложителя
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
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Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на 
договора без ДДС. Условията и редът за представяне са описани в 
документацията

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Плащанията ще бъдат извърявани по банков път в български лева, в 
срок до 60 дни след доставка и предоставени :
- доставна фактура;
- приемателно - предавателни протоколи;
- писмени заявки;
- сертификат за качество от производителя за всяка доставена 
патрида.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  
приложимо):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2.Сведение за участника - Образец № 1
3.Заявление - Образец № 2
4. Удостоверение за актуално състояние или единен 
идентификационен код за българско юридическо лице, документ за 
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 
законодателство – официален превод, а когато участникът е 
физическо лице – копие от документа за самоличност;
5.  Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, 
от което изхожда офертата, в случай че това не е законния 
представител на участника / нотариално заверено пълномощно/;
6. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът 
притежава такава /с подпис, мокър печат на участника и вярно с 
оригинал/ или декларация че не е регистриран по ЗДДС;
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      7. Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1 , 2 и 5 от ЗОП– Образец № 4
      8. Декларация за участие или не на подпизпълнител по чл. 
56, ал. 1, т.8 от ЗОП– Образец № 5
/ В случай, че при изпълнение на поръчката ще участва 
подизпълнител е необходимо да бъде изрично заявено това 
обстоятелство, както и вида на работите, които ще извършва и 
делът на неговото участие. За съответния подизпълнител следва да 
бъдат предоставени документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 
11 от ЗОП, както и декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител./

     9. Копие от последния годишен финансов отчет, или някоя от 
съставните му части, заверен от участника с подпис, мокър печат 
и вярно с оригинала/;
      10. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, 
които са обект на поръчката, за последните три години, в 
зависимост от датата на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си;
        11. Списък на основните договори за предходните три 
години (2011, 2012 и 2013г.), със сходен предмет на поръчката, 
придружен с препоръки (референции) за добро изпълнение от 
последните три години (2011, 2012, 2013)  - минимално изискване 
5 изпълнени договора и 5 референции;
        12.  Сертификат за внедрена система за управление на 
качество по ISO 9001 или еквивалентен за производители на 
продуктите, с които участника се включва в процедурата. 
        13. Декларация, подписана и подпечатана от участника, за 
наличие на складови количества, съгласно техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
         14. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено на участника в процедурата –
заверено копие от участника;
         15. Декларация за съответствие с Директива 93/42/ 
ЕС /за лабораторните и медицински консумативи/ издадена от 
производителя с легализиран превод на български език.
         16.Валиден сертификат за СЕ- маркировка за оферираната 
апаратура, диагностични, лабораторни и медицински консумативи.
         17. Попълнен и подписан проект на договор, придружен с 
декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията на 
проекта на договор - Образец № 6 / Образец № 7;
        18. Документ, удостоверяващ закупуването на тръжната 
документация за участие в обществената поръчка;
         19. Декларация от участника, че  в случай, че 
договореният продукт бъде спрян от употреба, ще бъде  незабавно 
заменен с регистриран такъв с по-добра техническа характеристика 
без промяна в цената - Образец № 7;
       20. Списък на фирмите производители и съответните им 
позиции, с които участникът кандидатства в процедурата - Образец 
№ 8. 
       21. За позиция 32 - валиден сертификат ISO 9001:2008  и 
13485:2007 или еквивалентни  и Сертификат за калибрация.

Всеки участник в процедурата,  който кандидатства за обособени 
позиции с подпозиции, е длъжен да  представи оферта за всички 
подпозициии на обособената позиция, в противен случай ще бъде 
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отстранен от процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
 1. Копие от последния годишен 
финансов отчет, или някоя от 
съставните му части, заверен от 
участника с подпис, мокър печат 
и вярно с оригинала/;
      2. Информация за общия 
оборот и за оборота на стоките, 
които са обект на поръчката, за 
последните три години, в 
зависимост от датата на която 
участникът е учреден или е 
започнал дейността си;
        3. Списък на основните 
договори за предходните три 
години (2011, 2012 и 2013г.), 
със сходен предмет на 
поръчката, придружен с 
препоръки (референции) за добро 
изпълнение от последните три 
години (2011, 2012, 2013);

Участникът да е изпълнил най-
малко пет договора със сходен 
предмет на поръчката през 
последните три години (2011, 
2012, 2013)

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
1. За лабораторни и медицински 
консумативи се изисква да се 
предостави декларация за 
съответаствие с Директива 
93/42/ЕС, с легализиран превод 
на български език.
2.Предлаганите изделия следва 
да притежават сертификат за 
внедрена система за управление 
на качество по ISO 9001 или 
еквивалентен за производители 
на продуктите, с които 
участника се включва в 
процедурата. 
3. За оферираната апаратура, 
диагностични, лабораторни и 
медицински консумативи се 
изисква представяне на валиден 
сертификат за СЕ- маркировка
4. Разрешение или удостоверение 
за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено на 
участника в процедурата.
5. За позиция 32 - валиден 
сертификат ISO 9001:2008  и 
13485:2007 или еквивалентни  и 
Сертификат за калибрация.

1. декларация за съответаствие 
с Директива 93/42/ЕС, с 
легализиран превод на български 
език.
2.сертификат за внедрена 
система за управление на 
качество по ISO 9001 или 
еквивалентен за производители 
на продуктите, с които 
участника се включва в 
процедурата. 
3.  валиден сертификат за СЕ- 
маркировка
4. Разрешение или удостоверение 
за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено на 
участника в процедурата.
5. За позиция 32 - валиден 
сертификат ISO 9001:2008  и 
13485:2007 или еквивалентни  и 
Сертификат за калибрация.
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Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  
увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

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

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита
Ограничена
Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

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

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  
договаряните оферти.
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена
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или
икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  
приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 26/06/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (в цифри): 4.55   Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Цената на тръжната документация е в размер на 4,55  лева, която 
се заплаща в касата на НЦЗПБ-  гр. София, бул Янко Сакъзов 26 
или по банков път. Документацията може да бъде получена в 
деловодството на НЦЗПБ   всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа 
при представяне на платежен документ.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 03/07/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00
ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  
за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)
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ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04/07/2014 дд/мм/гггг Час: 09:30
Място (когато е приложимо): Сградата на НЦЗПБ, гр.София, бул."Янко Сакъзов"26,  
учебна зала към сектор вътреболнични инфекции към НРЛ КМАР

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  
е приложимо)
Законните представители на участниците и техни упълномощени 
представители с изрични писмени пълномощни, както и 
представители на средствата за масова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел. 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

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

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

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

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава
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Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

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

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 05/06/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: ELISA за количествено определяне на IgM
1) Кратко описание
ELISA за количествено определяне на IgM антитела срещу 
ентеровирусите в човешки серум, плазма или ликвор, набор с до  
96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипа по 8 ямки, базиран на 
индиректен метод. Отчитането да се извършва при дължина на 
вълната 450нм; чувствителност на теста не по-малко от 98%  и  
специфичност не по-малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 
часа.  

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 192 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: ELISA за количествено определяне на Ig G
1) Кратко описание
ELISA за количествено определяне на Ig G антитела срещу 
ентеровирусите в човешки серум, плазма или ликвор, набор с до  
96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипа по 8 ямки, базиран на 
индиректен метод. Отчитането да се извършва при дължина на 
вълната 450нм; чувствителност на теста не по-малко от 98%  и  
специфичност не по-малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 
часа.  

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 192 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 3 Наименование: ELISA за количествено определяне на IgM
1) Кратко описание
ELISA за количествено определяне на IgM антитела срещу Коксаки В 
вируси в човешки серум, плазма или ликвор, набор с до  96 теста 
в опаковка, 12 чупещи се стрипа по 8 ямки, базиран на индиректен 
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метод. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450нм; 
чувствителност на теста не по-малко от 98%  и  специфичност не 
по-малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.  

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 96 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 4 Наименование: ELISA за количествено определяне на IgG
1) Кратко описание
ELISA за количествено определяне на IgG антитела срещу Коксаки В 
вируси в човешки серум, плазма или ликвор, набор с до  96 теста 
в опаковка, 12 чупещи се стрипа по 8 ямки, базиран на индиректен 
метод. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450нм; 
чувствителност на теста не по-малко от 98%  и  специфичност не 
по-малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 96 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 5 Наименование: ELISA за откриване на ротавирусен антиген във  
фекална проба
1) Кратко описание
ELISA за откриване на ротавирусен антиген във фекална проба, 
набор с 96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипа с по 8 ямки, 
отчитането да се извършва при дължина на вълната 450нм; тестът 
да притежава чувствителност над 95% и специфичност не по-малко 
от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.   

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 192 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 6 Наименование: Търговски набор за PCR, съдържащ 2х PCR буфер
1) Кратко описание
Търговски набор за PCR, съдържащ 2х PCR буфер,  Taq полимераза 
тип Hot-start химически 
инхибирана при температури <95C, в концентрация 5 единици на 
микролитър, 400μM смес 
от нуклеотиди и 5mM магнезиев хлорид;  наличен като готов за 
работа разтвор ; опаковка до 200 реакции 
от 50 микролитра.

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

Осн. предмет 33694000
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3) Количество или обем
до 400 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 7 Наименование: Мастермикс за обратна транскрипция и  
полимеразно- верижна реакция в реално време
1) Кратко описание
Мастермикс за обратна транскрипция и полимеразно- верижна 
реакция в реално време, до 96 реакции (12 стрипа по 8 ямки), 
лиофилизиран мастермикс и отложен в епруветки съвместими с 
апарат за real-time PCR модел „Exicycler 96”, комплекта включва 
оптично фолио за епруветките, ДНК полимераза, обратна 
транскриптаза, dNTPs; с висока чувствителност и добър резултат 
при малки и големи концентрации на таргетна РНК, Taq полимераза 
с 5'-3' екзонуклеазна активност; за едностъпков RT-Real-time PCR 
и приложения за генна експресия, количествен анализ и определяне 
на вирусни/бактериални патогени.

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 480 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 8 Наименование: Термостабилна, рекомбинантна ДНК Taq  
полимераза
1) Кратко описание
Термостабилна, рекомбинантна ДНК Taq полимераза. Определена 
чистота над 90%. Без ендонуклеазна, РНК-азна и протеазна 
активност; в комплект с буфери и магнезиев хлорид; опаковка до 
500 единици с концентрация до 5 единици на микролитър;

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 1500 еденици
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 9 Наименование: Кит за ръчна екстракция на вирусна РНК и ДНК от  
безклетъчни течни биологични материали като серум, плазма, ликвор и др.
1) Кратко описание
Кит за ръчна екстракция на вирусна РНК и ДНК от безклетъчни 
течни биологични материали като серум, плазма, ликвор и др. 
телесни течности, изходен обем на материала 200мкл, колонно-
базиран с използване на силициеви мембрани, количество елуат 10-
50мкл, в комплект с лизис-буфер, миещ разтвор и събирателни 
епруветки.

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
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до 500 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 10 Наименование: 50bp молекулен маркер, с два „подсилени” банда  
от 200bp и 500bp, в допълнение с буфер за нанасяне; опаковка до  100 гел-линии.
1) Кратко описание
50bp молекулен маркер, с два „подсилени” банда от 200bp и 500bp, 
в допълнение с буфер за нанасяне; опаковка до  100 гел-линии.

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 600 теста
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

Обособена позиция: 11 Наименование: Готов за употреба детергентен реактив за  
екстракция на слабо експресирани протеини при неденатуриращи, щадящи условия и  
запазване на функциите им;  буфериран с Тris pH 7.5
1) Кратко описание
Готов за употреба детергентен реактив за екстракция на слабо 
експресирани протеини при неденатуриращи, щадящи условия и 
запазване на функциите им;  буфериран с Тris pH 7.5
- 2х концентриран
- за лизис на Грам позитивни и Грам негативни бактерии .

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 250 мл.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 12 Наименование: Фетален телешки серум - топлинно инактивиран,  
подходящ за продължително клетъчно култивиране опаковка до 500мл.
1) Кратко описание
Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, подходящ за 
продължително клетъчно култивиране опаковка до 500мл.

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 4000 мл.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

УНП: fecacb5c-4074-4659-a69d-7b8e9218bc94 18



Партида: 1785 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 13 Наименование: Хранителни среди, реагенти и консумативи за  
опресняване на клетъчната банка
1) Кратко описание
13,1Трипсин-версен разтвор, съдържание на трипсин 0.12% и на 
EDTA 0.02%, без фенол-ред, разтворен в Dulbecco′s Phosphate 
Buffered Saline, течен, стерилен, подходящ за работа с клетъчни 
култури, опаковка до  500мл.
13,2Среда MEM (Minimum Essential Medium) на основата на Earl's 
salt, с L-глутамин, с NEAA и HEPES, без натриев бикарбонат, 
тествана за клетъчни култури, течна, опаковка от 1000мл.
13,3Пеницилин натриева сол, тестван за клетъчни култури - за 
добавяне към хранителна следа за клетъчни   култури, опаковка от 
25 международни единици (MЕ).

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 13025 мл.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

Обособена позиция: 14 Наименование: Лабораторни химикали
1) Кратко описание
14,1Ацетон, химически чист, банка до 1л.
14,296% етанол (С2Н5ОН); за молекулярна биология.
14,3Натриев бикарбонат, чист за анализ.
14,4Парафин, стерилен; банка до 0,100 л.
14,5Глицерин, стерилен; банка до 0,500 л.
14,6Декстран Т40, технически.
14,7Полиетиленгликол PEG6000, технически.

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

Осн. предмет 33696500
3) Количество или обем
до 2 л., до 2 кг. , до 2мл., до 40500 гр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 15 Наименование: Пластмасови Епруветки и Матраци
1) Кратко описание
15,1Епруветки центрофужни, стерилни, конични, с обем 50мл, 
капачка термоустойчива, градуирани, стерилни, издържливост 5 000 
оборота/мин.
15,2Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с 
винтова капачка с гумен уплътнител, с обем 2 мл, PP, градуирани, 
с обло дъно, разграфени.
15,3Стерилни полистиренови епруветки за еднократна употреба, 
16/125мм,  безцветни, не градуирани, на винт, с обло дъно, за 
клетъчно култивиране.
15,4Матрачета за клетъчни култури, 25 куб.см, за клетъчно 
култивиране с плътна капачка, стерилни, чисти от ДНК и РНК, 
незапалими, опаковка до 10 бр. 

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

Осн. предмет 33140000
УНП: fecacb5c-4074-4659-a69d-7b8e9218bc94 20



Партида: 1785 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
до 6000 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 16 Наименование: Пипети за еднократна употреба
1) Кратко описание
16,1Пастьорови пипети, 2 мл., с градуировка през 0.5мл.
16,2Серологични пипети от 2 мл, стерилни за еднократна употреба, 
индивидуално опаковани; полипропилен , градуирани през 0.1мл.
16,3Серологични пипети,10 мл, стерилни, градуировка 1/100; 
индивидуално опаковани; полипропилен; без остатъчна задръжка на 
течност; предимство е наличие на минусова градуировка, 
увеличаваща замервания обем.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 2500 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

Обособена позиция: 17 Наименование: Лабораторна Стъклария
1) Кратко описание
17,1"Стъклени перли за хомогенизиране
размер на частиците от 150 до 250 микрометра, непречистени."
17,2Делителна фуния, обем 1000 мл, стъклена; комплект със стойка 
и държач.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 2 бр, до 1000 гр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 18 Наименование: Автоклавируеми чували
1) Кратко описание
Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на 
температура +121 С, размери 60/75см.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 200 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 19 Наименование: Филтри
1) Кратко описание
19,1Вакуум филтрационен модул, пластмасов за еднократна 
употреба, височина 24 см, диаметър 10 см, вместимост 500 мл, с 
капак, размер на порите на филтъра  0,22 мкм.
19,2Мембранни филтри, GN6, 0,45 µm, 47 mm, смесени целулозни 
естери, стерилни, бял филтър с черна разграфена мрежа, всеки 
филтър е индивидуално опакован. 
19,3Мембранни филтри, Supor 200, 0,2 µm, 47 mm, смесени 
целулозни естери, стерилни, бял филтър с черна разграфена мрежа, 
всеки филтър е индивидуално опакован. 

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 450 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 20 Наименование: Консумативи
1) Кратко описание
20.1.Парафилм ширина 10 cм / дължина до 38 м.
20.2.Оптично фолио (самозалепващ се прозрачен филм) за 
запечатване на 96-ямкови Real-time PCR плаки; сертифициран за 
използване при Real-time PCR.
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 200 бр., до 38 метра
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 21 Наименование: Препарати за дезинфекция и почистване
1) Кратко описание
21,1" ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ С АЛДЕХИДИ И 
ЧЕТВЪРТИЧНИ /АМОНИЕВИ СОЛИ- КОМБИНИРАН ПРЕПАРАТ, ТЕЧЕН 
КОНЦЕНТРАТ
• За третиране на подове, стени, обзавеждане в лаборатории, 
кабинети, коридори, асансьори, санитарни помещения
• С едновременно миещо и дезинфекциращо действие
• АДВ- алдехиди и четвъртични амониеви соли
• Без формапдехид (метанал) и Нипацид {етиленокси диметанол)
• Със съдържание на ПАВ
• Широк спектър на действие, доказано бактерицидно, фунгицидно, 
туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие
• Ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция - не по-
дълга от 1 час, вкл, туберкулоцидно действие
• Да не увреждат материалите, от които са направени различните 
видове повърхности, доказана съвместимост с широка гама 
материали
• Подходящ за употреба с вода с висока твърдост и без 
необходимост от допълнителното й подгряване
• С доказан срок на годност на работния разтвор - минимум 7 дни
• При изпарение да не оказват алергизиращо действие върху 
медицинския персонал и пациенти
• С приятен, недразнещ аромат
• Към препаратът да има възможност за доставка на допълнителни 
индикатори за проверка на годност и концентрация на работния 
разтвор
• Цената на 1 л работен разтвор да бъде калкулирана при 
съответната концентрация осигуряваща дезинфекция за 1ч експозицю 
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съгл. Разрешение за пускане на пазара от МЗ."
"ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА
- ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ, ГОТ ЗА УПОТРЕБА
• АДВ- изопропанол и пропанол
• Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин
• С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, 
вирусоцидно (HBV, HIV) действие
• С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин 
за хирургична дезинфекция
• Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл
• Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл
      •   С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция
• Хипоалеггичен, със съдържание на поддържащи кожата съставки
• Да отговаря на EN 1500 и EN 12791."

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 30 л.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 22 Наименование: Санитарни материали и ръкавици
1) Кратко описание
22,1Лигнин сив 5 кг опаковка.
22,2Памук 1 кг опаковка.
22,3Ръкавици за преглед- НИТРИЛОВИ, размер S, L.
22,4Латексови ръкавици - размер L.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 20 кг., 1600 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 23 Наименование: Дребен лабораторен инвентар
1) Кратко описание
23,1Таймер: електронен.
23,2Кофи, емайлирани, за автоклавиране.
23,3Спиртна лампа.
23,4Термометър - дигитален; за измерване на температура на 
хладилници и фризери.
23,5Лампа (пура), бактерицидна  - 45 см.
23,6Разклонител - 4 гнезда; кабел до 2 м; със защита.
23,7Гребен за хоризонтална електрофореза съвместим със система 
Owl A5 Buffer-Puffer (Thermo-Fischer); подходящ за накапване с 
многоканална пипета; за 21 старта; дебелина 1мм.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
до 28 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

Обособена позиция: 24 Наименование: Консумативи и реактиви за секвениране,  
съвместими със система за генетичен анализ  “GenomeLab GeXP Genetic Analysis System”
1) Кратко описание
24,18-канален капилярен арей - размери на един канал от 
капилярния арей диаметър 75 µm; дължина 33 см; приложим за ДНК 
секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със 
система за генетичен анализ GeXP.
24,2Гел за 8-канален капилярен арей - за ДНК секвениране, 
фрагментен анализ и генна експресия; съвместим със система за 
генетичен анализ GeXP; опаковка 10 ml; достатъчен за 96 реакции.
24,3Набор за секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди 
- съвместим с 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със 
система за генетичен анализ GeXP; достатъчен за 96 реакции. 
24,4"Буфер за разделяне на проби
- съвместим с набор за секвениране за 8-канален капилярен арей 
за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP; 
"
24,5"Секвенционна контрола
- съвместима за работа с 8-канален капилярен арей за ДНК 
секвениране със система за генетичен анализ GeXP; да е 
достатъчна за минимум 20 старта.
"
24,6"96-ямкови плаки за буфер
- плоско дъно; изработени от полистирен; съвместими със систмема  
за генетичен анализ GeXP."
24,796-ямкови плаки за проби - V-дъно съвместими с PCR апарат; 
обем на ямките 200 µl; изработени от полипропилен; подходящи за 
работа със систмема  за генетичен анализ GeXP.
24,8Буфер за нанасяне на проби - за секвениране, фрагментен 
анализ и генна експресия; 6.0 мл.
24,9Набор за за пречистване на PCR продукти преди секвениране - 
обем: 8 ml; наборът да е достатъчен за 800 пречиствания; наборът 
да  включва магнитна плака съвместим със систмема  за генетичен 
анализ GeXP.
24,10Набор за пречистване на PCR продукти преди секвениране - 
обем: 8 ml; достатъчен за 800 пречиствания със систмема  за 
генетичен анализ GeXP.
24,11Набор за пречистване на PCR продукти - обем: 5 ml; 
достатъчен за 140 пречиствания със систмема  за генетичен анализ 
GeXP.

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 109 бр., до 250 мл.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 25 Наименование: Праймери и сонди
1) Кратко описание
25,1"Праймери за диагностика на ентеровируси чрез real-time PCR; 
50 наномола скала; пречистени от соли;   
EVF  5’-CCC CTG AAT GCG GCT AAT C-3’  (19 бази)
EVR2   5’-ATT GTC ACC ATA AGC AGC CA-3’ (20 бази)."
25,2Праймери за диагностика на полиовируси чрез PCR; 50 наномола 
скала; пречистени от соли;  Pan-PV/PCR 1* 5'-
AYRTACATIATYTGRTAIAC-3' и Pan-PV/PCR 2 5'-CITAITCIMGITTYGAYATG-
3' (40 бази). 
25,3Праймери за диагностика на полиовируси чрез PCR; 50 наномола 
скала; пречистени от соли;  Sab1/PCR-1  CCACTGGCTTCAGTGTTT; 
Sab1/PCR-2* AGGTCAGATGCTTGAAAGC;
25,4Сонда за провеждане на real-time PCR за детекция на 
ваксинален полиовируси тип 1, белязана с багрилата Cy5 и BHQ3: 
Sab1/Probe*  CY5-TTGCCGCCCCCACCGTTTCACGGA-BHQ3;
25,5Праймери за диагностика на полиовируси чрез PCR; 50 наномола 
скала; пречистени от соли;  Sab2/PCR-1*  5'-CGGCTTTGTGTCAGGCA-3' 
и Sab2/PCR-2  5'-CCGTTGAAGGGATTACTAAA-3';
25,6Сонда за провеждане на real-time PCR за детекция на 
ваксинален полиовируси тип 2, белязана с багрилата FAM и BHQ1: 
Sab2/Probe* FAM-ATTGGTTCCCCCGACTTCCACCAAT-BHQ1;
25,7Праймери за диагностика на полиовируси чрез PCR; 50 наномола 
скала; пречистени от соли;  Sab3/PCR-1* 5'-TTAGTATCAGGTAAGCTATC-
3' и Sab3/PCR-2  5'-AGGGCGCCCTAACTTT-3';
25,8Сонда за провеждане на real-time PCR за детекция на 
ваксинален полиовируси тип 3, белязана с багрилата ROX и BHQ2: 
Sab3/Probe*  ROX-TCACTCCCGAAGCAACAG-BHQ2;
25,9Сонда за провеждане на real-time PCR за детекция на 
полиовируси; белязана с багрилата FAM и BHQ1: panPV Probe 21A - 
FAM-TGRTTNARIGCRTGICCRTTRTT-BHQ1;
25,10"Сонда за провеждане на real-time PCR, белязана с багрилата 
FAM и BHQ1      
6-FAM-CGG AAC CGA CTA CTT TGG GTG TCC GT-BHQ1;"

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

Осн. предмет 33694000
3) Количество или обем
до 250 наномола, до 250 брой бази
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Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 26 Наименование: Контролер за пипета с ергономичен дизайн
1) Кратко описание
Контролер за пипета с ергономичен дизайн; настройка на скоростта 
на моторчето; сигнализация 2 часа преди да падне
батерията; приблизително 8 часа работа при
непрекъсната работа с пипети от 10 мл; изход за изпарение на 
течности; 0,2 μm хидрофобна мембрана; да работи със стъклени и 
пластмасови пипети; от 0,1 до 200 мл; снабдена с никел-метал 
хидрид батерия; със стойка за стена; адаптор за зареждане; 

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 4 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

Обособена позиция: 27 Наименование: Магнитна бъркалка
1) Кратко описание
Магнитна бъркалка - плоча с керамично покритие, киселинно 
устойчива; Размер на плочата:180х180mm; Температура до 380ºС; 
Скорост на разбъркване от 0 до 1500 об/мин; Капацитет на 
разбъркване: максимум 20л.(за вода); Аналогов контрол на 
температурата и разбъркването; Захранване:220V, 50-60Hz.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 1 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 28 Наименование: Вортекс
1) Кратко описание
Вортекс с орбита от 5 mm позволяваща работа с вискозни среди или 
суспензии на твърди частици. Режима на работа автоматичен или 
непрексънат. Максимална скорост 2,500 rpm.; да се доставя със 
стандартна приставка за епруветки с диам. 20 мм.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 1 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

УНП: fecacb5c-4074-4659-a69d-7b8e9218bc94 30



Партида: 1785 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 29 Наименование: Система за мембранно филтруване
1) Кратко описание
Система за мембранно филтруване, изработена от неръждаема 
стомана, включваща фуния с обем 500 ml, държател  за филтър  с  
диаметър 47 mm, спирателен кран, вакуум 70 кРа, отговарящ на  
ISO 8199; смукална колба; вакуум маркуч - 3 м.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 1 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 30 Наименование: Настолна центрофуга с охлаждане
1) Кратко описание
Настолна центрофуга с охлаждане
- възможност за центрофугиране на епруветки със скорости над 
4000 об/мин и на плаки над 2000 об/мин
- температурен диапазон от  -10 до +25С
окомплектована с различни летящи ротори за:
- 50мл центрофужни епруветки тип Falcon, минимален брой  6 
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- 15мл центрофужни епруветки тип Falcon, минимален брой  12   
- PCR плаки минимален брой  2
- 10-15 мл центрофужни облодънни епруветки и вакутейнери , 
минимален брой  12
(да включва адаптери за вакутейнери 2-5 мл; 4-8мл и  8-9 мл).

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 2 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 31 Наименование: Портативен флуориметър
1) Кратко описание
Портативен флуориметър 
- възможност за захранване както с АА батерии, така и чрез ел. 
мрежа
- излъчване в зеления спектър (λ~530nm)
- LCD Тъч екран
- USB изход за свързване с компютър и експорт на данните в MS 
Excel
- съвместим със стандартни PCR епруветки от 200 микролитра
- за измерване на ДНК при използване на съответни реактиви с 
   чувствителност не по-малка от 0.03ng / на проба
- за измерване на протеини при използване на съответни реактиви 
с чувствителност не по-малка от 0.1/мл протеин

Окомплектовка с кит за измерване на ДНК включващ стандарти за 
1000 проби - 
- минимална чувствителност 0,2ng на проба.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
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до 2 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 32 Наименование: Пипети
1) Кратко описание
32,1"Вариабилна автоматична 8-канална пипета- обеми 10–100 μl
Максимално допустими грешки при пипетиране:
                      Систематична            Случайна 
при 10 μl     ±3,0% ±0,3 μl             ±2,0% ±0,2 μl
при 50 μl     ±1,0% ±0,5 μl              ±0,8% ±0,4 μl
при 100 μl  ±0,8% ±0,8 μl              ±0,3% ±0,3 μl                                                               
макс. стъпка 0,1ul; произведенa и тестванa съобразно ISO 
9001:2008 
 и 13485:2007 или еквивалентни (изисква се валиден сертификат); 
сертификат за калибрация."
32,2"Вариабилна автоматична 8-канална пипета- обеми 0,5–10 μl, 
макс. стъпка 0.01 μl
Максимално допустими грешки при пипетиране:
                      Систематична            Случайна 
при 0,5 μl     ±12,0% ±0,06 μl             ±8,0% ±0,04 μl
при 1 μl        ± 8% ± 0,08 μl               ±5%    ±0,05 μl
при 5 μl        ±4% ± 0,2 μl                  ±2%   ±0,1 μl
при 10 μl      ±2% ± 0,2 μl                  ±1%   ±0,1 μl
произведенa и тестванa съобразно ISO 9001:2008 
 и 13485:2007 или еквивалентни (изисква се валиден сертификат); 
сертификат за калибрация."
32,3"Автоматична, едноканална механична, вариабилна пипета 10-
100 ul, макс. стъпка 0.1ul
Максимално допустими грешки при пипетиране:
                      Систематична            Случайна 
при 10 μl     ±3,0% ±0,3 μl              ±2,0% ±0,2 μl
при 50 μl     ±1,0% ±0,5 μl              ±0,8% ±0,4 μl
при 100 μl   ±0,8% ±0,8 μl              ±0,3% ±0,3 μl
произведенa и тестванa съобразно ISO 9001:2008 
 и 13485:2007 или еквивалентни (изисква се валиден сертификат); 
сертификат за калибрация."
32,4"Автоматична, едноканална механична, вариабилна пипета 500-
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5000 ul, макс. стъпка 5ul
Максимално допустими грешки при пипетиране:
                      Систематична            Случайна 
при 500μl       ±2,4%                        ±0,6%
при 2500 μl    ±1,2%                         ±0,25% 
при 5000 μl    ±0,6% l                       ±0,15% 
Окомплектована с 1000 стерилни накрайници
произведенa и тестванa съобразно ISO 9001:2008 
 и 13485:2007 или еквивалентни (изисква се валиден сертификат); 
сертификат за калибрация."

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 5 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 33 Наименование: Вакуум помпа  с алуминиева глава, неопренова  
диафрагма, проток 30 l/min; вакуум 100 mbar, налягане 4 bar, 8,5 kg.
1) Кратко описание
Вакуум помпа  с алуминиева глава, неопренова диафрагма, проток 
30 l/min; вакуум 100 mbar, налягане 4 bar, 8,5 kg.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 1 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 34 Наименование: Комбиниран хладилник с фризер
1) Кратко описание
Комбиниран хладилник с фризер 
- свободностоящ
- общ минимален обем 325 л; 
- общ минимален обем фризер: 90 л; 
- общ минимален обем  хладилник: 220 л;
- Енергиен клас: A++
- без No Frost система
- метална врата.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 2бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 35 Наименование: Инверторен климатик
1) Кратко описание
Инверторен климатик
Енергиен клас A/A; Отопление COP  - 3.61; Охлаждане EER  - 3.37
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане - 27 кв.м./70 куб.м.
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Препоръчителен капацитет в режим отопление - 25 кв.м./65 куб.м.
Гаранция - 24 месеца.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 1бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 36 Наименование: Компактна орбитална клатачка със сменяеми  
табли/ платформи за различни лабораторни съдове:
1) Кратко описание
Компактна орбитална клатачка със сменяеми табли/ платформи за 
различни лабораторни съдове:
- диаметър на орбитата мин. 10мм
- подръжка на скорости над 400 об/мин 
- макс. полезен товар до 3 кг
Окомплектована с
- универсална табла за различни по размер, колби, банки и 
шишета, стативи и др.
- универсална табла за различни по размер епруветки - 15мл, 50мл 
и др.

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 1 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
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Партида: 1785 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 37 Наименование: Аварийно захранване /UPS/
1) Кратко описание
Аварийно захранване /UPS/
 2250W
 3000VA
 230V
Гаранция- 2 години              

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

Осн. предмет 31640000
3) Количество или обем
до 2 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ________   Валута:
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

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

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