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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
[3  Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ  ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата) _______________
Официално наименование:
УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД

Национален регистрационен номер:
831605806

Пощенски адрес:
ул.Бяло море
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1527

Държава:
BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
+359 29432106

Електронна поща:
dogovori0isul.eu

Факс:
+359 29432279

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
W W W . isul.eu/Obsht porachki/obsht_porachki_74 .html
I.2) Съвместно възлагане
□  Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави — приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

| | Поръчката се възлага от централен орган за покупки _

I.3) Комуникация
53Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_74.html 

□Д остъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

53 Горепосоченото/ите място/места за контакт 
П д руг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 

□  електронно посредством: (URL)
53 горепосоченото/ите място/места за контакт 
П д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
| | Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

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

I.4) Вид на възлагащия орган
□  Министерство или всякакъв друт национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

I | Регионален или местен орган 

П  Регионална или местна агенция/служба____

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

53 Друт тип: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 
2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност
□ О б щ и  обществени услуги

П  Отбрана_____________

П  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

ПСоциална закрила_____________________
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Партида О Б ЯВ Л ЕН И Е ЗА  П О РЪ ЧКА  (версия 7)

□  Обществен ред и безопасност I_| Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда П  Образование
! | Икономически и финансови дейности □ Д р уга  дейност:
1X1 Здравеопазване

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. l) Обхват на обществената поръчка_____________________________

II.i.i) Наименование:
"Доставка на лабораторни реактиви, китове и специфични консумативи за 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД по прекратени и нови позиции съгласно 
техническа спецификация"
Референтен номер: 2_______________________________________________________

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

II. 1.3) Вид на поръчка
ПСтроителство ^Доставки П  Услуги

И.1.4) Кратко описание:
"Доставка на лабораторни реактиви, китове и специфични консумативи за 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД по прекратени и нови позиции съгласно 
техническа спецификация"Техническата спецификация се състои от 5 
обособени позиции, включващи различен брой подпозиции. Всеки участник 
има право да представи оферта за една или за повече обособени позиции
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 482704.20 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) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

КДа
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за 
53 всички обособени позиции
□  максимален брой обособени позиции:

□ с а м о  една обособена позиция 
Г~1 Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:_________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) О писание / обособен а  п ози ц ия
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Обособена група реактиви за PCR
Обособена позиция №: 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ул.Вяло море № 8
код NUTS:1 BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена група реактиви за PCR включваща 19 подпозиции:
1."Набор контроли за кит за количествено определяне на HCV »?
2.Набор калибратори за кит за количествено определяне на HCV
3.Кит за количествено определяне на HCV РНК в серум и плазма, базиран
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П артида О БЯ В Л Е Н И Е  ЗА  П О РЪ Ч КА  ( версия 7)

на обратна трансрипция и PCR анализ в реално време, за 96 реакции 
4 . Урацил-]\1-гликозилаза разтвор
5.Набор контроли за кит за генотипизиране на HCV
6.Кит за генотипизиране на HCV РНК в серум и плазма, базиран на обратна 
трансрипция и PCR анализ в реално време, за детекция на генотипи
I,2,3,4,5 и 6 и субтипове la, lb, за 24 реакции
7.Кит за изолиране на РНК , за 96 реакции
8.Набор контроли за кит за количествено определяне на HBV
9.Набор калибратори за кит за количествено определяне на HBV
10.Кит за количествено определяне на HBV ДНК в серум и плазма, базиран 
на PCR анализ в реално време,за детекция на генотипи А, В, С, D, Е, F,
G, Н, със специфичност ^99,5%, за 96 реакции
11.Протеиназа К, за 96 реакции
12.Кит за изолиране на ДНК , за 96 реакции
13.96 ямкови оптично чисти плаки за апарат Abbott m2000rt 
14.0птично чисти адхезивни филми за апарат Abbott m2000rt
15.Кит за калибриране на апарат Abbott m2000rt
16.Халогенна лампа за апарат Abbott m2000rt
17.Вода за молекулярна биология, свободна от ДНА-зи и РНА-зи
18.Етилов алкохол 96%
19.PBS рН=7, 4____________________________
II.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П 
| | Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П 
53  Цена - Тежест: 21

| | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка________________________________________ _____

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 299965.20 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дц/мм/птг
Крайна дата: 01.06.2017 дд/мм/гггг_________________________ _______________________ ____

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а ПИ Н е 53
Описание на подновяванията:

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

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти________________________________   Да Д  Не 53
II.2. и ) Информация относно опциите
Опции Да ПИ Не 53
Описание на опциите:
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П артида О Б ЯВ Л ЕН И Е ЗА  П О РЪ Ч КА  (версия 7)

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог_____________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  НеК|
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) О писание /  обособен а  п ози ц и я
II.2) Описание 1____________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Обособена група хранителни среди и тестове за бърза диагностика на
Campylobacter spp. и Helicobacter pylori и Clostridium difficile
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ул.Бяло море№ 8
код NUTS:1 BG411__________________________________________________________________

TI.2.4) О п и сан и е на общ ествен ата поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена група хранителни среди и тестове за бърза диагностика на
Campylobacter spp. и Helicobacter pylori и Clostridium difficile, 
включваща 20 подпозиции:
1.Анаеробен джар с обем 2.5 литра - за 12 петрита
2.База за Campylobacter без необходимост от добавяне на кръв, 500 
гр./оп.
3.CCDA селективна добавка за Campylobacter с амфотерицин Б и 
цефоперазон, 10 виалки/оп., всяка за 500 мл. Среда
4.Колумбия агар база, 500 гр./оп.
5.Helicobacter pylori селективна добавка (Дент), 10 виалки/оп., всяка 
за 500 мл. Среда
6.Датекс аглутинационен тест за доказване на Campylobacter, 50 
теста/оп.
7.Датекс аглутинационен тест за доказване на Н. pylori 50 теста/оп.
8.Бърз имунохроматографски тест за детекция на Н. pylori /уреаза/ от 
слюнка и проба от биопсия, 20 теста/оп.
9.Датекс аглутинационен тест за доказване на Clostridium difficile 50 
теста/оп.
10.Бърз имунохроматографски тест за детекция на Campylobacter от фецес, 
20 теста/оп.
11.Бърз имунохроматографски тест за детекция на Н. pylori от фецес, 20 
теста/оп.
12.Бърз тест за HIV 1/2 (индивидуално опакован тест ) - детекция на 
антитела в проби от орални течности, капилярна кръв, серум и плазма. 
Отчитане на резултата до 20 минути; чувствителност ^99,99%; 
специфичност ^ 99,99%; СЕ маркиран
13.Имунохромат.тест детекция на Salmonella във фекални проби
14.Имунохромат. Тест за детекция на Clostridium difficile Ад във 
фекални проби
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15.Имунохромат. Тест за детекция на Clostridium difficile токсин А/В
16.Имунохромат.тест детекция на Shigella във фекални проби
17.Имунохроматографски тест за едновременна детекция и отграничаване на 
L . pneumophila и Streptococcus pneumoniae антигени в урина, 10 тест 
ленти/оп.
18.AST - пълен тест набор, включена положителна и отрицателна контрола
19.RF - пълен тест набор, включени всички реагенти за извършване на 
теста
20.Бърз тест за HCV (индивидуално опакован тест ) - детекция на всички
HCV генотипове с материал от орални течности, капилярна кръв, серум и 
плазма. Отчитане на резултата до 20 минути; чувствителност ^99,99%; 
специфичност ^ 99,99%; СЕ маркиран_________________
И.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
| | Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 □
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2 □

Цена - Тежест: 21
^  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 5 62 . 00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни:_________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.06.2017 дд/мм/гггг   _

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  H eK I
Описание на подновяванията:

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

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти______________

11.2.11) Информация относно опциите
Опции
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_________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не К]
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Да □  Не ЦЗ 

Да □  Не ИЗ
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РАЗДЕЛ II.2) О писание /  обособен а  п ози ц ия
II. 2) Описание 1_____

II.2.1) Наименование: 2
Реактиви и консумативи за апарати на клинична лаборатория в КДКХО
Обособена позиция №: 3
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ул.Бяло море№ 8
код NUTS: 1 BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Реактиви и консумативи за апарати на клинична лаборатория в к д к х о ,
включваща 70 нодпозиции:
Реактиви и консумативи за апарат за коагулация ACL 7000
1.Реактив Referense Emulsion
2.Контролен кит "N" (Normal Control)
3.Контролен кит (High Abnormal Control
4.Реактив АРТТ Lyophilized silica
5.Реактив РТ- Fibrinogen HS PLUS
б.Кювета Cups
7.Ротор, пластмасов
8.Factor diluent
9.термохартия ролка 72 мм
Реактиви и консумативи за апарат Ilyte за йонограми
10.Реагентен модул
11.Daily Cleaning Solution
12.Реактив за доливане на камера с референтен електрод
13.Контролен кит за калибрация (Normal)
14.Контролен кит за калибрация (High)
15.Контролен кит за калибрация (ниска контрола)
16.термохартия ролка 80 мм
Реактиви и консумативи за хемоанализатор DIACEL 60 (кръвни картини)
17.Реактив Diaton ВСЗ
18.Промиващ разтвор Dia-Rinse ВСЗ
19.Реактив Dia-Lyse ВСЗ
20.Реактив Control Blood (Normal)
21.Реактив Control Blood (High)
22.Реактив Control Blood (ниска контрола)
23.Почистващ разтвор Dia Ez Cleaner ВСЗ, 100ml
24.Промиващ разтвор Dia Probe Cleaner BC3, 50 ml
Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор URIT 5200 Part 5
25.Detergent URIT 5D 46
26.Промиващ разтвор URIT 5D 11
27.Реактив Sheat URIT 5D
28.Почистващ разтвор/Probe Cleaner URIT 5D 43
29.Контролна кръв, ниска (L)
ЗО.Контролна кръв, нормална (N)
31.Контролна кръв, lrifud (Н)
32.Уплътнение за голяма спринцовка
33.Спринцовка за проби
34.Комплект стъклена спринцовка
Двуреактивни реактиви и консумативи за Биохимичен анализатор SPIN 200Е

УНП 1 ее е5 193-de4d-4762-9cd3-b2865ab 1 Я 9 е s



П артида О БЯ В Л Е Н И Е  ЗА  П О РЪ Ч К А  (версия 1)

35.Албумин, опаковка 6x30 мл
36.Тотален протеин в урина и ликвор, опаковка 6x30 мл
37.Тотален билирубин - опаковка от 2 реактива (5x30 мл + 1x10 мл)
38.Директен билирубин, опаковка от 2 реактива (5x30 мл + 1x10 мл)
39.Калций, опаковка 6x30 мл
40.Креатинин, опаковка от 2 реактива (3x30 мл+ 3x30 мл)
41.Креатинфосфокиназа, опаковка 5x25 мл + 1x32 мл
42.Фосфор, опаковка 6x30 мл
43.Желязо, опаковка от 2 реактива (4x30 мл + 1x10 мл)
44.Магнезий, опаковка 6x30 мл
45.Тотален протеин, опаковка 6x30 мл
46.Пикочна киселина, опаковка от 2 реактива (3x30 мл + 3x30 мл)
47.Глюкоза, опаковка 6x30 мл
48.Холестерол опаковка 6x30 мл
49.Триглицериди, опаковка 6x30 мл
50.Урея, опаковка от 2 реактива (5x25 мл + 1х32мл)
51.Амилаза, опаковка 6x30 мл
52.LDH, опаковка от 2 реактива (5x25 мл + 1x32 мл)
53.Алкална фосфатаза, опаковка от 2 реактива (5x25 мл + 1х32мл)
54.AST, опаковка от 2 реактива (5x25 мл + 1x32 мл)
55.ALT, опаковка от 2 р-ва (5x25 мл + 1x32 мл)
56.GGTP, опаковка от 2 реактива (5x25 мл + 1x32 мл)
57.С-реактивен протеин, опаковка от 2 р-ва (2x30 мл + 1x15 мл)
58.Контрола нормална, опаковка х 4 фл.
59.Контрола патологична, опаковка х 4 фл.
60.Детергент СД 80, бутилка от 1литър
61.Миещ разтвор киселинен, опаковка 2 х 250 мл
62.Миещ разтвор алкален, опаковка 2 х 250 мл
63.Реакционни кювети, опаковка х 8 бр.
64.Серумни кювети- пластмасови
65.Лампа
66.Бутало за спринцовка
67.Игла комплект
68.Филтър
Консуматив за апарат LACJRA за урини
69.Тест ленти за изследване на урина
70.термохартия ролка 57 мм__________________________
II.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

I | Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П 
I | Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П 

Цена - Тежест: 21
| | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка____________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 2 9 3 8 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________________________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни:_________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.06.2017 дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията:

Да □  Н е ^

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

Очакван брой кандидати:
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ИЛ и предвиден минимален иоои: / максимален орои:

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти  Да Q  Не ЕЦ

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  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_________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) О писание /  обособен а  п ози ц ия
II.2) Описание 1__________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Формалдехиди
Обособена позиция №: 4
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ул.Бяло море№ 8
код NUTS:1 BG411_______________________________________________ _______________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Формалдехиди, включваща 2 подпозиции:
1.Формалдехид 40%
2.Формалдехид 10% неутрален________
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П 

Цена - Тежест: 21
□  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка_____________________________________

II. 2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 1 6 5  0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_______________________________________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
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система за покупки
Продължителност в месеци: или Продължителност в дни:
или
Началналата: дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.06.2017 дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а Р  НеК!

Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти______________

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

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

електронен каталог   ______

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

И.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) О писание /  обособен а  п ози ц и я  
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Реактиви и консумативи за апарат за имунологична диагностика Facs

C a l i b u r  BD на криолаборатория в КДКХО
Обособена позиция №: 5
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ул.Бяло море № 8
код NUTS:1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Реактиви и консумативи за апарат за имунологична диагностика Facs

Да □  HeKI

Д а Р  НеК! 

Д а Р  НеК|
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Calibur BD на криолаборатория в КДКХО, включваща 32 подпозиции:
1. Моноклонално антитяло с/у CD Ig М (FITC) clone CJHB
2.Моноклонално антитяло с/у CD19(PE) clone J3-119
3.Моноклонално антитяло с/у CD34(PE) clone 581
4.Моноклонално антитяло с/у CD34 (FITC) clone 581
5.Моноклонално антитяло с/у CD45 (РЕ) clone J.33
6.Моноклонално антитяло с/у CD45 (FITC) clone J.33
7.Моноклонално антитяло с/у CD8 (РЕ) clone B9.ll
8.Моноклонално антитяло с/у CD117(PE) clone 95СЗ
9.Моноклонално антитяло с/у HLA-DR(FITC) clone Immu-357

антитяло с/у CD10 (FITC ) clone ALB1
антитяло с/у CD3 (РЕ) clone UCHT1
антитяло с/у CD33 (Per-CP) clone D3HL60.251)
антитяло с/у CD33 (PE) clone D3HL60.251)
антитяло с/у CD56 (PE) clone N901(NKN1)
антитяло с/у CD7 (FITC) clone 8H8.1
антитяло с/у CD14 (PE) clone RM052
антитяло с/у CD13 (FITC ) clone SJ1D1
антитяло с/у CD13 (PE) clone SJ1D1
антитяло с/у CD15 (FITC ) clone SOH5
антитяло с/у CDla (PE) clone BL6
антитяло с/у CD7 9а (РЕ) clone HM47
антитяло с/у CD22 (FITC)clone SJ10.1H11
антитяло с/у CD24(РЕ)clone ALB9
антитяло с/у CD9 (FITC) clone ALB6
антитяло с/у TdT (FITC) clone HT1+HT4+HT8+HT9
антитяло с/у МРО (PE) clone CLB-MPO-1
антитяло с/у CD39 (ENTPD1, NTPDase), (оцветяване с АРС) 

cloneTU66
28.Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране
29.Комбиниран Кит за едновременно флуоцитометрично количествено 
определяне на човешки Thl/Th2 цитокини (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNFa,
IFNg) с микросфери
30.Лизиращ разтвор -амониев хлорид, буфериран, без фиксатори
31.Течна среда за поточен цитометър FACSCalibur
32.Епруветка със запушалка, 4,5мл за FACSCalibur___________
II.2.5) Критерии за възлагане

1X 1 Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2 □

Цена - Тежест: 21
□  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка___________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77 58 9.0 0 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни:_________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: 01.06.2017 дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията:

Да □  НеК|

И.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да I I Не 1X1
II.2.и) Информация относно опциите___________________________________
Опции Да П И е  Е

Описание на опциите:

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

електронен каталог    __________________ .____

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Щ] Не й!
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III, l) 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:
1. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен 
европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП.Критериите за подбор 
са еднакви за всички обособени позиции и на основание чл.47, ал. 10 от
ППЗОП се допуска представяне на един ЕЕДОП.
2. Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно 
личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова 
участници, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата.
3. Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право 
да осъществяват търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда 
на ЗМИ. За доказване на съответствието с посоченото изискване 
участниците следва да представят с офертата си заверено копие от 
Разрешение за търговия на едро медицински изделия._______________________
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
□  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото 
състояние на участниците в процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III. 1.3) Технически и професионални възможности
|~| Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на 
условията за съхранение на лабораторните реактиви, китове и специфични
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консумативи, за да гарантира своевременно и качествено изпълнение на 
поръчката.
2.Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни 
средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и 
разпространение на лабораторните реактиви, китове и специфични 
консумативи.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

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

□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места___________________________________

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2____________

III. 2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2-з) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

□Задълж ение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката_________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. l) Описание____________________________________

IV. l.i) Вид процедура
63  Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

I I Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
П  Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□  Състезателен диалог
I I Партньорство за иновации
□  Публично състезание_______________________________________

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

□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 
I I Рамково споразумение с един оператор 
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а з и  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

П  Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи____

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

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_____________________________________

УНП 1еее5193-de4d-4762-9cd3-b2865ab ] f89e 12



Партида: О БЯ В Л Е Н И Е  ЗА  П О РЪ Ч К А  (версия 7)

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
П Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните

оферти, без да провежда преговори    _____________ _

IV.1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:   _

IV.i.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не |й] 
(GPA)   —

ГУ. 2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][](]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][] [][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
кцпувача)     _______________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/08/2016 дд/мм/гггг Местно време: 12:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати □

лл/мм/гггг      _________

rv.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

□Английски 
ЕЗ Български 
□  Гръцки 
□Д атски  
П  Естонски

□  Ирландски
□  Испански
□  Италиански 
□Латвийски 
ПЛитовски

I | Малтийски
□  Немски
□  Нидерландски
□  Полски
| | Португалски

□  Румънски 
П  Словашки
□  Словенски 
□Унгарски
□  Фински

□  Френски 
□Хърватски
□  Чешки
□  Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/10/2016 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци:________ (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)      ___

Местно време: ю :оо
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/08/2016 дд/мм/гггг

Място: заседателната зала на изпълнителния директор
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.___________________________________ ______________ ___________

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI. i) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да □  Н еК1
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране
О Д е  се приема електронно заплащане________________

VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване____________________

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

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin® c p c . b g +359 29807315
Интернет адрес (URL):
h t t p : / /www. с р с . bg

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

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27.06.2016 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
0 ако тази информация е известна
2° може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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