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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00826
Поделение: ________
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:
Обявлението се изпраща с елекронен подпис

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София
Адрес
ул. "Д-р Любен Русев" № 1
Град Пощенски код Държава
София 1113 България
За контакти Телефон
МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. 
София

02 9702104

Лице за контакти
Кристиян Велинов
Електронна поща Факс
svnaum2@gmail.com 02 8709309
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://www.svnaum.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svnaum.com/other.php?id=6
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
Национална агенция/служба

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

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:
„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и 
консумативи по прекратени позиции, за нуждите на МБАЛНП „Свети 
Наум” ЕАД, гр. София”

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

гр. София, МБАЛНП 
"Св. Наум" ул. "Д-р 
Любен Русев" № 1, 
болнична аптека

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 лекарствени продукти, медицински изделия и 
консумативи по прекратени позиции, за нуждите на МБАЛНП „Свети 
Наум” ЕАД, гр. София. 

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

Осн. предмет 33600000
Доп. предмети 33140000

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)
В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат 101 
обособени позиции с медицински изделия и консумативи и 135 
обособени позиции с лекарствени продукти. Обособените позиции са 
разделени условно в пет групи, подробно описани в спецификацията 
на обществената поръчка. 
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 250000   Валута: BGN
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

УНП: 3bdd227f-773d-4a68-b9cc-e665099d822f 3



Партида: 00826 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 30/06/2014 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:
1. Гаранцията за участие е разпределена за отделните обособени 
позиции, съгласно документацията на обществената поръчка. 
Участниците следва да представят гаранция за участие, само за 
тези обособени позиции за които подават оферта. Участникът 
избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът 
избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава 
това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със 
срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. 
Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по 
банков път това следва да стане по следната сметка на МБАЛНП 
„Св. Наум” ЕАД”, гр. София:
Банка: „ОББ” АД, клон „Мария Луиза” гр. София 
IBAN: BG10 UBBS 8423 1012 8772 14 
BIC: UBBS BGSF
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в 
банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се 
представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в 
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако 
не представи платежно нареждане за платена гаранция за участие 
или за учредена банкова гаранция в оригинал.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената 
банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и 
неотменима, че е в полза на „МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, гр. София, 
че е със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на 
офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Когато 
кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, 
което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да 
е наредител по банковата га¬ранция, съответно вносител на сумата 
по гаранцията.
2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е 
в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без 
ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или 
може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът 
избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, 
определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 
банковата гаранция в оригинал или платежния документ за 
внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при 
неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за 
изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде 
изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза 
на „МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, гр. София, и че е със срок на 
валидност  най - малко тридесет дни след срока на изпълнение на 
договора, а именно 30.07.2013 г.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в 
банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се 
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представя гаранцията. Когато кандидатът, участникът или 
избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата 
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  
съответните разпоредби, които ги уреждат:
1. Условия на плащане – плащането се извършва в лева в тридесет-
дневен срок, след представяне на оригинал на фактура и приемо - 
предавателен протокол за предаване на стоките на Възложителя. 
2. Начин на плащане – плащането се извършва след представяне на 
документите по т. 1. по банкова сметка на изпълнителя, съгласно 
срока за плащане, посочен в договора за изпълнение на поръчката.

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):
Когато определяният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка 
се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя 
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

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:
Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни 
плика, надписани, както следва:
1. ПЛИК „1” с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят 
документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 
1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците:
а. Писмо към Офертата на участник;
б. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
в. Административни сведения за участника;
г. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства 
от значение за поръчката;
д. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими 
за изпълнение на поръчката;
е. Декларация, че участникът приема условията, заложени в 
проекта на договор;
ж. Регистрационни документи на участника (описани подробно в 
документацията);
з. Документ за внесена гаранция за участие;
и. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от 
ЗОП  и Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал.5, т. 1 от ЗОП;
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к. Документ за регистрация на участника по ЗДДС, ако участникът 
е регистриран;
л. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 
участника съгласно изискванията на Указания за участие (подробно 
описани в документацията);
м. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на 
обществената поръчка, съгласно изискванията на Указания за 
участие (подробно описани в документацията);
н. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът 
не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 
документите му за съдебна регистрация);
о. Декларация за участието на подизпълнители;
п. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в 
процедурата като такъв;
р. Споразумение за създаване на обединение за участие в 
обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице), с нотариална заверка на подписите в който 
задължително се посочва представляващият обединението; 
с. Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката;
т. Декларация от членовете на обединението;
2. ПЛИК „2” с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в 
който се поставят попълнен, подписан и подпечатан Образец 18 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и Образец 15 
„Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП за срок на изпълнение 
на поръчката”;
3. ПЛИК „3” с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа предлагана 
от участника цена - попълва се Образец 19 „Ценово предложение”;
* Участниците следва да представят отделни пликове № 3 с надпис 
„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за всяка една обособена позиция, за която 
участват!
Всички копия от документи, представени от участниците, следва да 
бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпечатани с мокър 
печат на участника (в случай на обединение - с печата на 
упълномощения участник в обединението) и саморъчно подписани от 
лицето, представляващо по закон участника (в случай на 
обединение - от представляващия упълномощения участник) или 
нарочно упълномощеното за целта лице, съгласно изискванията на 
документацията за участие.
Всички страници на офертата трябва да бъдат номерирани 
последователно (по съответните пликове). Офертите, 
систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се 
запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния 
ляв ъгъл - ПЛИК “1” - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, ПЛИК “2” - 
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и ПЛИК „3” „ПРЕДЛАГАНА 
ЦЕНА”.
Всеки от пликовете “1”, “2” и „3” трябва да съдържа един 
оригинал на хартиен носител.

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

приложимо):
1. Копие от счетоводен баланс и 
отчет за приходите и разходите 
за всяка от предходните три 
финансови години - 2010 г., 

1. Участниците следва да са 
реализирали оборот сумарно за 
последните три години (2010 г., 
2011 г. и 2012 г.), в 
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2011 г. и 2012 г. (с изключение 
на новорегистрираните участници 
и участниците, упражняващи 
свободна професия), заверени 
съгласно изискванията на Закона 
за счетоводството, когато 
публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, 
в която кандидатът или 
участникът е установен;
2. Справка за оборота от 
извършени доставки, сходни с 
предмета на поръчката за 
последните три години - 2010 
г., 2011 г. и 2012 г., в 
зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е 
започнал дейността си;

зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е 
за¬почнал дейността си, в 
размер не по-малък от 300 000 
лв. (триста хиляди лева) без 
ДДС от извършени доставки, 
сходни с предмета на поръчката. 
    *За доставки сходни с 
предмета на поръчката се 
приемат извършени доставки на 
лекарствени продукти, и/или 
медицински изделия, и/или  
медицински консумативи в 
организации.
В случай, че участникът участва 
като обединение / консорциум, 
изброените по - горе изисквания 
се прилагат за обединението 
(консорциум и др.) като цяло.
В случай, че участникът 
предвижда участие на 
подизпълнители изброените по-
горе изисквания се прилагат 
съобразно вида и дела на 
тяхното участие.
Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за 
възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не 
отговаря на някое от горните 
изисквания.

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

приложимо):
1. Заверено копие на валидно 
Разрешение за търговия на едро 
с лекарствени продукти, 
издадено по реда на ЗЛПХМ, 
когато оферират лекарствени 
продукти и/или Разрешение за 
търговия на едро с медицински 
изделия, когато оферират 
медицински изделия
2. Заверено копие на 
оторизационно писмо за всеки 
продукт, за който участникът 
подава оферта, издадено в полза 
на участника от притежателя на 
разрешението за употреба, 
посочен в Позитивния лекарствен 
списък /в случай, че 
оторизационното писмо е на чужд 
език, се представя и с превод 
на български език/;
3. Заверено копие на декларация 

1. Участниците в обществената 
поръчка трябва да притежават 
валидно Разрешение за търговия 
на едро с лекарствени продукти, 
издадено по реда на ЗЛПХМ, 
когато оферират лекарствени 
продукти и/или Разрешение за 
търговия на едро с медицински 
изделия, когато оферират 
медицински изделия; 
2. Всеки продукт, за който 
участникът подава оферта, 
трябва да бъде придружен с 
оторизационно писмо, издадено в 
полза на участника от 
притежателя на разрешението за 
употреба, посочен в Позитивния 
лекарствен списък;
3. Участниците в обществената 
поръчка трябва да притежават 
Декларация за произход и 
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за произход и съответствие, 
издадена от производителя на 
оферираните медицински изделия 
или негов упълномощен 
представител или ЕС сертификат 
за съответствие с Директива 
98/79/ЕС, издаден от 
компетентен орган по смисъла на 
Закона за медицинските изделия, 
или еквивалентен документ, 
съгласно чл. 53 ал. 4 от ЗОП;
4. Заверено копие на Лицензия, 
издадена по реда на ЗКНВП, 
когато участникът оферира 
лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества от 
списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 
и 3 от ЗКНВП;
5. Заверено копие на валидно 
разрешение за употреба в 
страната, издадено по реда на 
ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 
726/2004 на Европейския 
парламент и Съвета /чл. 23, ал. 
1 на ЗЛПХМ/ и сертификат 
удостоверяващ, че партидата 
лекарствен продукт е 
произведена и контролирана в 
съответствие с изискванията на 
разрешението за употреба по 
реда на ЗЛПХМ. В случай на 
изтичане на срока на 
разрешението за употреба на 
лекарствения продукт е през 
2013 г., участникът декларира, 
в съответствие с чл. 55 ал. 6 
от ЗЛПХМ, че количествата на 
лекарствения продукт са налични 
за срока на договора;
6. Оригинал на декларация, че 
лекарствените продукти са с 
държавна регулирана цена, 
съгласно чл. 261а, ал. 1  от 
ЗЛПХМ и са включени в 
Позитивния лекарствен списък, 
актуален към датата на отваряне 
на плик № 1 от процедурата. 
Офертната цена на предлаганите 
лекарствени продукти не може да 
бъде по-висока от пределната 
цена на съответното лекарство, 
утвърдена от Комисията по 
цените към Министерството на 
здравеопазването;
7. Оригинал на декларация, че 
остатъчният срок на годност на 

съответствие, издадена от 
производителя на оферираните 
медицински изделия или негов 
упълномощен представител или ЕС 
сертификат за съответствие с 
Директива 98/79/ЕС, издаден от 
компетентен орган по смисъла на 
Закона за медицинските изделия, 
или еквивалентен документ, 
съгласно чл. 53 ал. 4 от ЗОП;
4. Участниците в обществената 
поръчка трябва да притежават 
Лицензия, издадена по реда на 
ЗКНВП, когато участникът 
оферира лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества 
от списъците по чл. 3, ал. 2, 
т. 2 и 3 от ЗКНВП;
5. Лекарствените продукти 
трябва да отговорят на 
изискванията на ЗЛПХМ – трябва 
да притежават валидно 
разрешение за употреба в 
страната, издадено по реда на 
ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 
726/2004 на Европейския 
парламент и Съвета /чл. 23, ал. 
1 на ЗЛПХМ/ и сертификат 
удостоверяващ, че партидата 
лекарствен продукт е 
произведена и контролирана в 
съответствие с изискванията на 
разрешението за употреба по 
реда на ЗЛПХМ. В случай на 
изтичане на срока на 
разрешението за употреба на 
лекарствения продукт е през 
2013 г., участникът декларира, 
в съответствие с чл. 55 ал. 6 
от ЗЛПХМ, че количествата на 
лекарствения продукт са налични 
за срока на договора;
6. Лекарствените продукти 
следва да бъдат с държавна 
регулирана цена, съгласно чл. 
261а, ал. 1  от ЗЛПХМ. Те 
следва да бъдат включени в 
Позитивния лекарствен списък, 
актуален към датата на отваряне 
на плик № 1 от процедурата. 
Офертната цена на предлаганите 
лекарствени продукти не може да 
бъде по-висока от пределната 
цена на съответното лекарство, 
утвърдена от Комисията по 
цените към Министерството на 
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лекарствените продукти и 
медицински консумативи към 
датите на доставка е не по-
малък от 75 %;
8. Оригинал на декларация, че 
доставяните лекарства, 
медицински изделия и 
консумативи ще отговарят на 
нормативно установените 
изисквания за качество и 
европейски стандарти, ще са 
опаковани със съответната 
маркировка за производител и 
партидни номера и маркировката 
ще бъде поставяна на всеки 
кашон, съответно - на всяка 
опаковка.
9. Оригинал на декларация - 
справка за договорите за 
доставки във връзка с предмета 
на поръчката за последните три 
години до датата на представяне 
на офертата, в зави¬симост от 
датата, на която участникът е 
учреден или е започнал 
дейността си. Декларацията 
следва да включва 
наименованията на договорите, 
техните стойности, датите на 
изпълнение и възложителите;
10. Заверени копия на поне 3 
(три) препоръки за добро 
изпълнение и/или договори от/с 
възложители, за извършени 
доставки на лекарствени 
продукти, и/или медицински 
изделия, и/или медицински 
консумативи в организации;

здравеопазването;
7. Остатъчният срок на годност 
на лекарствените продукти, 
медицински изделия и 
консумативи към датите на 
доставка трябва да бъде не по-
малък от 75 %;
8. Доставяните лекарства, 
медицински изделия и 
консумативи следва да отговарят 
на нормативно установените 
изисквания за качество и 
европейски стандарти, опаковани 
със съответната маркировка за 
производител и партидни номера. 
Маркировката следва да бъде 
поставяна на всеки кашон, 
съответно - на всяка опаковка.
9. Участниците в настоящата 
процедура следва да са 
изпълнили успешно, общо за 
последните 3 (три) години до 
датата на представяне на 
офертата или в зави¬симост от 
датата, на която участникът е 
учреден или е започнал 
дейността си, не по-малко от 3 
(три) договора за извършени 
доставки на лекарствени 
продукти, и/или медицински 
изделия, и/или медицински 
консумативи в организации;
В случай, че участникът участва 
като обединение/консорциум, 
което не е юридическо лице 
изброените по-горе минимални 
изисквания за технически 
възможности се прилагат за 
обединението като цяло.
При участие на подизпълнители 
минималните изисквания за 
технически възможности и 
квалификация на участниците се 
отнасят за подизпълнителите 
съобразно вида и дела им на 
участие в изпълнение на 
поръчката.
Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за 
възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не 
отговаря на някое от горните 
изисквания.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  
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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
или
икономически най-изгодна оферта при

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

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)

Номер на обявлението в РОП: 521542 от 31/01/2013 дд/мм/гггг
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: 23/08/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (в цифри): 10   Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Желаещите да закупят документация за участие в общесвената 
поръчка могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” 
ЕАД”, адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа 
до 16:00 часа, всеки работен ден в срока, съгласно обявлението.
Документацията за участие може да се закупува или получава до 7 
дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.
* Закупуването на документацията не е задължително за 
участниците, като Възложителят не изисква в офертите си 
участниците да представят документа с който е закупена 
документацията. 
* От деня на публикуване на обявлението на обществената поръчка 
в регистъра на АОП, Възложителя осигурява пълен достъп по 
електронен път до цялата документация на обществената поръчка на 
следния интернет адрес: http://www.svnaum.com/other.php?id=6

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 30/08/2013 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  
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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:   180  (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02/09/2013 дд/мм/гггг Час: 10:00
Място (когато е приложимо): БАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, на адрес: гр.  
София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1, учебна зала

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  
е приложимо)
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване 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):
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http://www.cpc.bg

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

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:
Съгласно чл. 120 от ЗОП

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: 02/08/2013 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):
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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

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: Група I - Превързочни материали; превръзки и  
други средства за рани
1) Кратко описание
1. Бинт марлен, 10 м/10 см, нестерилни - 4000 бр. 
2. Бинт марлен, 5 м/5 см, нестерилни - 5000 бр.
3. Марля, на метър - 600 м.
4. Марлени компреси, 5/5 см, нестерилни х 100 бр. в опаковка - 
500 оп.
5. Марлени компреси, 7,5/7,5 см, нестерилни х 100 бр. в опаковка 
- 500 оп.
6. Марлени компреси,10/10 см, нестерилни х 100 бр. в опаковка - 
500 оп.
7. Марлени компреси, 5/5 см, стерилни, в индивидуални кутии по 
50 броя - 10 кутии.
8. Марлени компреси 10/10 см, стерилни, в индивидуални кутии по 
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50 броя - 10 кутии.
9. Компрес тип Микулич, нестерилен - 3000 бр.
10. Цитопласт, 100\6 cm, нестерилни - 2000 бр.
11. Санпласт, 2.5\5 cm, нестерилни - 2000 бр.
12. Санпласт, 5\5 cm, нестерилни - 2000 бр.
13. Левкопласт - противоалергичен, 2.5 /5 см, от нетъкан текстил 
- 3000 бр.
14. Лигнин, разфасовки по 1 кg - 150 оп.
15. Памук, разфасовки по 80 г., естествен - 4000 оп.
16. Ръкавици хирургически № S, нестерилни, еластични, латексови, 
сдържащи талк - 40000 бр.
17. Ръкавици хирургически № M, нестерилни, еластични, латексови, 
сдържащи талк - 40000 бр.
18. Ръкавици хирургически № L, нестерилни, еластични, латексови, 
сдържащи талк - 40000 бр.
19. Ръкавици стерилни хирургически № 7, стерилни, чифтове, 
несъдържащи талк - 1000 чифта.
20. Ръкавици стерилни хирургически № 7,5, стерилни, чифтове, 
несъдържащи талк - 1000 чифта.
21. Ръкавици стерилни хирургически № 8, стерилни, чифтове, 
несъдържащи талк - 1000 чифта.
22. Ръкавици полиетиленови еднократни, нестерилни - 20000 бр.
23. Еднократни чаршафи - ролки, нестерилни500 бр.
24. Чаршаф, нестерилен  150/240 см, нестерилни - 200 бр.
25. Стерилен чаршаф 70/90 cm с прорез, в индивидуални опаковки - 
100 бр.
26. Стерилен чаршаф 70/90 cm без прорез, в индивидуални опаковки 
- 100 бр.
27. Престилки хирургически операционни  /еднократни/, в 
индивидуални опаковки - 2000 бр.
28. Престилки хирургически операционни  /еднократни/ - стерилни, 
в индивидуални опаковки, с маншет и залепващи - 2000 бр.
29. Т - парче, нестерилни - 200 бр.
30. Маски хирургически, многопластови, с ластик в кутия по 50 
бр. - 50 кутии.
31. Шапки хирургически, еднократни операционни, с ластик, тип 
"Боне" - 3000 бр.
32. Калцуни, еднократни, полиетиленови - 40000 бр.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
1. Бинт марлен, 10 м/10 см, нестерилни - 4000 бр. 
2. Бинт марлен, 5 м/5 см, нестерилни - 5000 бр.
3. Марля, на метър - 600 м.
4. Марлени компреси, 5/5 см, нестерилни х 100 бр. в опаковка - 
500 оп.
5. Марлени компреси, 7,5/7,5 см, нестерилни х 100 бр. в опаковка 
- 500 оп.
6. Марлени компреси,10/10 см, нестерилни х 100 бр. в опаковка - 
500 оп.
7. Марлени компреси, 5/5 см, стерилни, в индивидуални кутии по 
50 броя - 10 кутии.
8. Марлени компреси 10/10 см, стерилни, в индивидуални кутии по 
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50 броя - 10 кутии.
9. Компрес тип Микулич, нестерилен - 3000 бр.
10. Цитопласт, 100\6 cm, нестерилни - 2000 бр.
11. Санпласт, 2.5\5 cm, нестерилни - 2000 бр.
12. Санпласт, 5\5 cm, нестерилни - 2000 бр.
13. Левкопласт - противоалергичен, 2.5 /5 см, от нетъкан текстил 
- 3000 бр.
14. Лигнин, разфасовки по 1 кg - 150 оп.
15. Памук, разфасовки по 80 г., естествен - 4000 оп.
16. Ръкавици хирургически № S, нестерилни, еластични, латексови, 
сдържащи талк - 40000 бр.
17. Ръкавици хирургически № M, нестерилни, еластични, латексови, 
сдържащи талк - 40000 бр.
18. Ръкавици хирургически № L, нестерилни, еластични, латексови, 
сдържащи талк - 40000 бр.
19. Ръкавици стерилни хирургически № 7, стерилни, чифтове, 
несъдържащи талк - 1000 чифта.
20. Ръкавици стерилни хирургически № 7,5, стерилни, чифтове, 
несъдържащи талк - 1000 чифта.
21. Ръкавици стерилни хирургически № 8, стерилни, чифтове, 
несъдържащи талк - 1000 чифта.
22. Ръкавици полиетиленови еднократни, нестерилни - 20000 бр.
23. Еднократни чаршафи - ролки, нестерилни500 бр.
24. Чаршаф, нестерилен  150/240 см, нестерилни - 200 бр.
25. Стерилен чаршаф 70/90 cm с прорез, в индивидуални опаковки - 
100 бр.
26. Стерилен чаршаф 70/90 cm без прорез, в индивидуални опаковки 
- 100 бр.
27. Престилки хирургически операционни  /еднократни/, в 
индивидуални опаковки - 2000 бр.
28. Престилки хирургически операционни  /еднократни/ - стерилни, 
в индивидуални опаковки, с маншет и залепващи - 2000 бр.
29. Т - парче, нестерилни - 200 бр.
30. Маски хирургически, многопластови, с ластик в кутия по 50 
бр. - 50 кутии.
31. Шапки хирургически, еднократни операционни, с ластик, тип 
"Боне" - 3000 бр.
32. Калцуни, еднократни, полиетиленови - 40000 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 40000   Валута: BGN
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: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 30/06/2014 дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация
Участниците могат да подават оферти за всяка една от 32-те 
обособени позиции от Група I - "Превързочни материали; превръзки 
и други средства за рани" - поотделно, както и за цялата група. 
Гаранциите за участие за всяка една обособена позиция са описани 
в документацията на обществената поръчка.

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

Обособена позиция: 2 Наименование: Група II – Абокати
1) Кратко описание
33. Игли за спринцовки 18 G, с предпазител - 5000 бр.
34. Игли за спринцовки 20 G, с предпазител - 80000 бр. 
35. Игли за спринцовки 22 G, с предпазител - 80000 бр.
36. Игли за спринцовки 23 G, с предпазител - 5000 бр.
37. Игли за спринцовки 26 G, с предпазител - 5000 бр.
38. Пункционна игла номер 18, с предпазител - 500 бр.
39.Пункционна игла номер 19, с предпазител - 500 бр.
40.Пункционна игла номер 20, с предпазител - 500 бр.
41. Сет за лумбална пункция, еднократен превързочен комплект 
съдържащ абсорбираща кърпа, пластмасова анатомична пинсета. 2 
пластмасови кохерфорцепса. 5 компреса от нетъкан текстил. 6 
тампона от нетъкан текстил - 200 бр.
42. Абокати 18 G, двупътни с клапан, с остър връх, мандрен на 
нивото на върха на абоката, накрайник съчленяващ се добре с 
капачката - 4000 бр.
43. Абокати 20 G - 4000 бр.
44. Абокати 22 G - 4000 бр.
45. Абокати 24 G - 4000 бр.
46. Абокат тип Бътерфлай номер 21, стерилен, нетоксичен, 
апирогенен - 5000 бр.
47. Абокат тип Бътерфлаи номер 23, стерилен, нетоксичен, 
апирогенен - 5000 бр.
48. Интубационни тръби номер 6.5, стерилни - 20 бр.
49. Интубационни тръби номер 7.0, стерилни - 50 бр.
50. Интубационни тръби номер 7.5, стерилни - 100 бр.
51. Интубационни тръби номер 8.0, стерилни - 200 бр.
52. Интубационни тръби номер 8.5, стерилни - 200 бр.
53. Интубационни тръби номер 9.0, стерилни - 100 бр.
54. Трипътник - 3000 бр.
55. Кавафикс номер 335, Стерилен, нетоксичен, апирогенен - 60 
бр.
56. Кавафикс номер 338, Стерилен, нетоксичен, апирогенен - 60 
бр.
57. Кавафикс номер 458, Стерилен, нетоксичен, апирогенен - 60 
бр.
58. Еднократни тапи за абокат, в индивидуални опаковки - 20000 
бр.
59. Лепенки за фиксиране на абокат, в индивидуални опаковки в 
кутия по 50 броя  - 250 кутии
60. Електроди за ЕКГ, нестерилни - 3000 бр.
61. Лезвие номер 11, стерилен, нетоксичен, апирогенен, 20 броя в 
кутия - 1 кутия
62. Лезвие номер 22, стерилен, нетоксичен, апирогенен, 20 броя в 
кутия - 1 кутии
63. Периферен венозен катетър /абокат/с клапан и защита от 
убождане.Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност 
и атравматичен профил.Четири ренгенопозитивни ленти по цялата 
дължина.Специално триплоскостно заточване на иглата. Хидрофобен 
кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Луер-лок с предпазно 
капаче. Фиксиращи крилца и инжекционен порт с капаче с цветен 
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код на диаметъра. Диаметри от G14-G24/2.2 до 0.7 мм/ - 200 бр.
64. Инфузионна систем, с двойна капкова камера - 36000 бр.
65. Оригинална спринцовка за инфузионна помпа, Трикомпонентна 
спринцовка. Луер лок с или без игла с или без филтър. Материали: 
полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности. Обем 50 
мл. Т-образна форма на петата на буталото за захват от 
инфузионната помпа - 500 бр.
66. Капачки за централен венозен път - 200 бр.
67. ЦВК набор за катетеризация на v cava по техниката катетър 
върху водач Селдингер (двулуменен катетър), Ренгенопозитивен с 
прозрачни външни удължение. Маркировка за дължината. Фиксаторен 
клипс. Клапани за безопасност монтирани на изходите на 
страничните лумени. Диаметри F7. дължина 20 см достъп 
v.jugularis.v subclavia. Версии V образна игла с възвратен 
клапан. В набора влючени: интродюсерна канюла. Непрегаваем J 
водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ. 
Трикомпонентна спринцовка. Скалпел - 50 бр.
68. Централен венозен катетър /ЦВК/ набор за кататеризация на v. 
cava по техниката катетър върху водач /Селдингер/, Трилуменен 
катетър от полиуретан с мек връх - 10 бр.
69. Лепенки за периферен венозен катетър /абокат с прорез/ - 50 
бр.
70. Лепенки за ЦВП без прорез - 50 бр.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
33. Игли за спринцовки 18 G, с предпазител - 5000 бр.
34. Игли за спринцовки 20 G, с предпазител - 80000 бр. 
35. Игли за спринцовки 22 G, с предпазител - 80000 бр.
36. Игли за спринцовки 23 G, с предпазител - 5000 бр.
37. Игли за спринцовки 26 G, с предпазител - 5000 бр.
38. Пункционна игла номер 18, с предпазител - 500 бр.
39.Пункционна игла номер 19, с предпазител - 500 бр.
40.Пункционна игла номер 20, с предпазител - 500 бр.
41. Сет за лумбална пункция, еднократен превързочен комплект 
съдържащ абсорбираща кърпа, пластмасова анатомична пинсета. 2 
пластмасови кохерфорцепса. 5 компреса от нетъкан текстил. 6 
тампона от нетъкан текстил - 200 бр.
42. Абокати 18 G, двупътни с клапан, с остър връх, мандрен на 
нивото на върха на абоката, накрайник съчленяващ се добре с 
капачката - 4000 бр.
43. Абокати 20 G - 4000 бр.
44. Абокати 22 G - 4000 бр.
45. Абокати 24 G - 4000 бр.
46. Абокат тип Бътерфлай номер 21, стерилен, нетоксичен, 
апирогенен - 5000 бр.
47. Абокат тип Бътерфлаи номер 23, стерилен, нетоксичен, 
апирогенен - 5000 бр.
48. Интубационни тръби номер 6.5, стерилни - 20 бр.
49. Интубационни тръби номер 7.0, стерилни - 50 бр.
50. Интубационни тръби номер 7.5, стерилни - 100 бр.
51. Интубационни тръби номер 8.0, стерилни - 200 бр.
52. Интубационни тръби номер 8.5, стерилни - 200 бр.
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53. Интубационни тръби номер 9.0, стерилни - 100 бр.
54. Трипътник - 3000 бр.
55. Кавафикс номер 335, Стерилен, нетоксичен, апирогенен - 60 
бр.
56. Кавафикс номер 338, Стерилен, нетоксичен, апирогенен - 60 
бр.
57. Кавафикс номер 458, Стерилен, нетоксичен, апирогенен - 60 
бр.
58. Еднократни тапи за абокат, в индивидуални опаковки - 20000 
бр.
59. Лепенки за фиксиране на абокат, в индивидуални опаковки в 
кутия по 50 броя  - 250 кутии
60. Електроди за ЕКГ, нестерилни - 3000 бр.
61. Лезвие номер 11, стерилен, нетоксичен, апирогенен, 20 броя в 
кутия - 1 кутия
62. Лезвие номер 22, стерилен, нетоксичен, апирогенен, 20 броя в 
кутия - 1 кутии
63. Периферен венозен катетър /абокат/с клапан и защита от 
убождане.Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност 
и атравматичен профил.Четири ренгенопозитивни ленти по цялата 
дължина.Специално триплоскостно заточване на иглата. Хидрофобен 
кръвен филтър и прозрачна ръкохватка. Луер-лок с предпазно 
капаче. Фиксиращи крилца и инжекционен порт с капаче с цветен 
код на диаметъра. Диаметри от G14-G24/2.2 до 0.7 мм/ - 200 бр.
64. Инфузионна систем, с двойна капкова камера - 36000 бр.
65. Оригинална спринцовка за инфузионна помпа, Трикомпонентна 
спринцовка. Луер лок с или без игла с или без филтър. Материали: 
полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности. Обем 50 
мл. Т-образна форма на петата на буталото за захват от 
инфузионната помпа - 500 бр.
66. Капачки за централен венозен път - 200 бр.
67. ЦВК набор за катетеризация на v cava по техниката катетър 
върху водач Селдингер (двулуменен катетър), Ренгенопозитивен с 
прозрачни външни удължение. Маркировка за дължината. Фиксаторен 
клипс. Клапани за безопасност монтирани на изходите на 
страничните лумени. Диаметри F7. дължина 20 см достъп 
v.jugularis.v subclavia. Версии V образна игла с възвратен 
клапан. В набора влючени: интродюсерна канюла. Непрегаваем J 
водач с гъвкав връх, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ. 
Трикомпонентна спринцовка. Скалпел - 50 бр.
68. Централен венозен катетър /ЦВК/ набор за кататеризация на v. 
cava по техниката катетър върху водач /Селдингер/, Трилуменен 
катетър от полиуретан с мек връх - 10 бр.
69. Лепенки за периферен венозен катетър /абокат с прорез/ - 50 
бр.
70. Лепенки за ЦВП без прорез - 50 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 70000   Валута: BGN
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: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 30/06/2014 дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация
Участниците могат да подават оферти за всяка една от 38-те 
обособени позиции от Група II - "Абокати" - поотделно, както и 
за цялата група. Гаранциите за участие за всяка една обособена 
позиция са описани в документацията на обществената поръчка.

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 3 Наименование: Група III - Други медицински консумативи
1) Кратко описание
71. Скалпели стерилни еднократни, в опаковки по 10 бр. - 200 бр.
72. Хирургични конци VICRYL 2-0, апирогенни, нетоксичени, 
стерични - 50 бр.
73. Хирургични конци VICRYL 2-0 с права игла, апирогенни, 
нетоксичени, стерични - 100 бр.
74. Хирургични конци VICRYL 3-0, апирогенни, нетоксичени, 
стерични - 20 бр.
75. Хирургични конци VICRYL 0, апирогенни, нетоксичени, стерични 
- 50 бр.
76. Шпатул, апирогенни, нетоксичени, стерични - 400 бр.
77. Есмарх, плетен, със закопчаващо устройство - 100 м.
78. Маски кислородни, апирогенни, нетоксичени, стерични - 100 
бр.
79. Канюли номер 6, апирогенни, нетоксичени, с балон - 100 бр.
80. Канюли номер 6.5, апирогенни, нетоксичени, с балон - 10 бр.
81. Канюли номер 7, апирогенни, нетоксичени, с балон - 100 бр. 
82. Канюли номер 7.5, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
83. Канюли номер 8, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
84. Канюли номер 8.5, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
85. Канюли номер 9, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
86. ГЬодели номер 2, нестерилни - 10 бр.
87. ГЬодели номер 3, нестерилни - 10 бр.
88. Канюли назални кислородни, нестерилни - 200 бр.
89. Етилов спирт 95%, 1000 ml в разфасовка - 500 бр.
90. Етилов спирт 70%, 1000 ml в разфасовка - 500 бр.
91. Лавандулов спирт, 1000 ml в разфасовка - 300 бр.
92. Кислородна вода 3%, 1000 ml в разфасовка - 300 бр.
93. Йод-бензин, 1000 ml в разфасовка - 300 бр.
94. Браунол, 1000 ml в разфасовка - 200 бр.
95. Риванол 0.1%, 1000 ml в разфасовка - 200 бр.
96. Софтаман, 1000 ml в разфасовка - 200 бр.
97. Талк х 30 g, в разфасовка - 100 бр.
98. Йодна тинктура 5 %, 900 г в разфасовка  - 200 бр.
99. Контактен гел за ЕЕГ, 100 г в разфасовка - 100 бр.
100. Глицерин, 100 г в разфасовка - 100 бр.
101. Течен парафин, 100г в разфасовка - 100 бр.

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

Осн. предмет 33140000
3) Количество или обем
71. Скалпели стерилни еднократни, в опаковки по 10 бр. - 200 бр.
72. Хирургични конци VICRYL 2-0, апирогенни, нетоксичени, 
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стерични - 50 бр.
73. Хирургични конци VICRYL 2-0 с права игла, апирогенни, 
нетоксичени, стерични - 100 бр.
74. Хирургични конци VICRYL 3-0, апирогенни, нетоксичени, 
стерични - 20 бр.
75. Хирургични конци VICRYL 0, апирогенни, нетоксичени, стерични 
- 50 бр.
76. Шпатул, апирогенни, нетоксичени, стерични - 400 бр.
77. Есмарх, плетен, със закопчаващо устройство - 100 м.
78. Маски кислородни, апирогенни, нетоксичени, стерични - 100 
бр.
79. Канюли номер 6, апирогенни, нетоксичени, с балон - 100 бр.
80. Канюли номер 6.5, апирогенни, нетоксичени, с балон - 10 бр.
81. Канюли номер 7, апирогенни, нетоксичени, с балон - 100 бр. 
82. Канюли номер 7.5, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
83. Канюли номер 8, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
84. Канюли номер 8.5, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
85. Канюли номер 9, апирогенни, нетоксичени, с балон - 200 бр.
86. ГЬодели номер 2, нестерилни - 10 бр.
87. ГЬодели номер 3, нестерилни - 10 бр.
88. Канюли назални кислородни, нестерилни - 200 бр.
89. Етилов спирт 95%, 1000 ml в разфасовка - 500 бр.
90. Етилов спирт 70%, 1000 ml в разфасовка - 500 бр.
91. Лавандулов спирт, 1000 ml в разфасовка - 300 бр.
92. Кислородна вода 3%, 1000 ml в разфасовка - 300 бр.
93. Йод-бензин, 1000 ml в разфасовка - 300 бр.
94. Браунол, 1000 ml в разфасовка - 200 бр.
95. Риванол 0.1%, 1000 ml в разфасовка - 200 бр.
96. Софтаман, 1000 ml в разфасовка - 200 бр.
97. Талк х 30 g, в разфасовка - 100 бр.
98. Йодна тинктура 5 %, 900 г в разфасовка  - 200 бр.
99. Контактен гел за ЕЕГ, 100 г в разфасовка - 100 бр.
100. Глицерин, 100 г в разфасовка - 100 бр.
101. Течен парафин, 100г в разфасовка - 100 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 40000   Валута: BGN
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: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 30/06/2014 дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация
Участниците могат да подават оферти за всяка една от 32-те 
обособени позиции от Група III - "Други медицински консумативи" 
- поотделно, както и за цялата група. Гаранциите за участие за 
всяка една обособена позиция са описани в документацията на 
обществената поръчка.

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

Обособена позиция: 4 Наименование: Група IV - Храносмилателна система и  
метаболизъм
1) Кратко описание
1. A03BA01, Atropin sulphate,1mg/ml- 1ml, sol.for inj - 400 amp.
2. A03BB01, Butylscopolamin, 20 mg/ml-1ml, sol.for inj - 300 
amp.
3. A03FA01, Metoclopramide, 10 mg, tablets - 800 tbl.
4. А10АB01, Insulin Human, 300 UI fl, sol.for inj - 50 amp. 
5. A12AA03, Calcium gluconicum, 8.94 mg/ml-10 ml, sol.for inj - 
200 amp.
6. A03FA01, Metoclopramide (5 mg/ml - 2ml), sol.for inj - 800 
amp.
7. A03AD01, Papaverine, 20mg 1ml, sol.for inj - 200 amp.
8. А11DB00, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)/ Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6)/ Cyanobalamin (Vitamin B12), 100 
mg/200 mg/200 mcg, film-coated tablets - 2000 tbl.
9. A11DA01, Thiamine, (40 mg/ml - 2 ml), sol.for inj - 2000 amp.
10. A16AA02, Ademetionine, 500 mg, powd.inj - 200 amp.
11. A16AX01, Tioctic acid , 600 mg /24 ml, sol.for inj - 200 
amp.
12. A11GA01, Ascorbic acid, 100mg/ml - 5ml, sol.for inj - 1200 
amp.
13. A11HA02, Pyridoxine, (50 mg/ml - 2 ml), sol.for inj - 2000 
amp.
14. B02BA01, Phytomenadione, 10 mg /ml 1 ml, sol.for inj - 100 
amp.
15. A02BC01, Omeprazole, 20 mg, capsules - 800 caps.
16. A02BC05, Esomeprazole, 40 mg, flac - 20 flac.
17. A02BA02, Ranitidine, 300 мг., tablets - 11 000 tbl.
18. A02BA03, Famotidine, 20 mg, tablets, 6000 tbl.
19. A12BA30, Magnesium DL aspartate/Potassium DL -aspartate, 
tablets - 2500 tbl.
20. A10BA02, Metformin hydrochloride, 1000 mg, tablets - 600 
tbl.
21. A07AA02, Nystatin, 500 IU, tablets - 1800 tbl.
22. A03BA06, Otilonium bromide, 40 mg, tablets - 600 tbl.
23. А02BА03, Famotidine, 20mg/5 ml, flac. - 200 flac.
24. А03BА01, Atropin sulphate, 1 mg/ml, sol.for inj - 400 amp.

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

Осн. предмет 33600000
3) Количество или обем
1. A03BA01, Atropin sulphate,1mg/ml- 1ml, sol.for inj - 400 amp.
2. A03BB01, Butylscopolamin, 20 mg/ml-1ml, sol.for inj - 300 
amp.
3. A03FA01, Metoclopramide, 10 mg, tablets - 800 tbl.
4. А10АB01, Insulin Human, 300 UI fl, sol.for inj - 50 amp. 
5. A12AA03, Calcium gluconicum, 8.94 mg/ml-10 ml, sol.for inj - 
200 amp.
6. A03FA01, Metoclopramide (5 mg/ml - 2ml), sol.for inj - 800 
amp.
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7. A03AD01, Papaverine, 20mg 1ml, sol.for inj - 200 amp.
8. А11DB00, Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)/ Pyridoxine 
hydrochloride (Vitamin B6)/ Cyanobalamin (Vitamin B12), 100 
mg/200 mg/200 mcg, film-coated tablets - 2000 tbl.
9. A11DA01, Thiamine, (40 mg/ml - 2 ml), sol.for inj - 2000 amp.
10. A16AA02, Ademetionine, 500 mg, powd.inj - 200 amp.
11. A16AX01, Tioctic acid , 600 mg /24 ml, sol.for inj - 200 
amp.
12. A11GA01, Ascorbic acid, 100mg/ml - 5ml, sol.for inj - 1200 
amp.
13. A11HA02, Pyridoxine, (50 mg/ml - 2 ml), sol.for inj - 2000 
amp.
14. B02BA01, Phytomenadione, 10 mg /ml 1 ml, sol.for inj - 100 
amp.
15. A02BC01, Omeprazole, 20 mg, capsules - 800 caps.
16. A02BC05, Esomeprazole, 40 mg, flac - 20 flac.
17. A02BA02, Ranitidine, 300 мг., tablets - 11 000 tbl.
18. A02BA03, Famotidine, 20 mg, tablets, 6000 tbl.
19. A12BA30, Magnesium DL aspartate/Potassium DL -aspartate, 
tablets - 2500 tbl.
20. A10BA02, Metformin hydrochloride, 1000 mg, tablets - 600 
tbl.
21. A07AA02, Nystatin, 500 IU, tablets - 1800 tbl.
22. A03BA06, Otilonium bromide, 40 mg, tablets - 600 tbl.
23. А02BА03, Famotidine, 20mg/5 ml, flac. - 200 flac.
24. А03BА01, Atropin sulphate, 1 mg/ml, sol.for inj - 400 amp.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 15000   Валута: BGN
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: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 30/06/2014 дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация
Участниците могат да подават оферти за всяка една от 24-те 
обособени позиции от Група IV - "Храносмилателна система и 
метаболизъм" - поотделно, както и за цялата група. Гаранциите за 
участие за всяка една обособена позиция са описани в 
документацията на обществената поръчка.

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 5 Наименование: Група V - Нервна система
1) Кратко описание
25. N01AF03, Thiopental sodium,1g, fl - 200 amp. 
26. N01AX03, Ketamine, 50 mg / 1 ml x 10 ml, sol.for inj - 50 
amp.
27. N01AH01, Fentanyl, 0.25 mg / 5 ml, sol.for inj, 50 amp.
28. N01AH01, Fentanyl, 0.1 mg / 2 ml, sol.for inj - 100 amp.
29. N01AX10, Propofol, 10mg/ml -20ml, emul.inj/amp, 200 amp.
30. N02BB02, Metamizole sodium, 500mg/ml-2ml, sol.for inj - 2000 
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amp.
31. N03AE01, Clonazepam, 0.5 mg, tablets - 8000 tbl.
32. N03AE01, Clonazepam, 2 mg, tablets - 2500 tbl.
33. N02AA05, Oxycodone, 20 mg, tablets - 1000 tbl.
34. N02AA05, Oxycodone, 10 mg, tablets - 1500 tbl.
35. N02AX02, Tramadol, 50 mg, tablets - 1000 tbl.
36. N02AX02, Tramadol,50mg/ml,sol.for inj 200 amp.
37. N03AA02, Phenobarbital, 200 mg / 2 ml, sol.for inj - 200 
amp.
38. N03AF01, Carbamazepine, 200 mg, tablets - 4000 tbl.
39. N03AF01, Carbamazepine, 300 mg, tabl.prolong - 4000 tbl.
40. N03AF01, Carbamazepine, 600 mg, tabl.prolong - 2000 tbl.
41. N02BE01, Paracetamol, 1g/6.7 ml, sol.inf - 500 flac.
42. N03AF02, Oxcarbazepine, 300 mg, tablets - 1000 tbl.
43. N03AF02, Oxcarbazepine, 600mg, tablets - 1000 tbl.
44. N02AA01, Morphine, 10 mg / ml - 1 ml, sol.for inj - 100 amp.
45. N03AG01, Valproic acid, 200 mg, tablets - 400 tbl.
46. N03AC01, Valproic acid, 500 mg, tablets - 4500 tbl.
47. N03AG01, Valproic acid, 400 mg / 4 ml, sol.for inj - 500 
amp. 
48. N03AG01, Valproic acid, (5.764 g/100 ml - 150 ml), syr. - 
100 flac.
49. N03AG01, Valproic acid, (50 mg/ml - 100 ml), syr. - 100 
flac.
50. N03AG01, Valproic acid, 300 mg, caps - 1500 tbl.
51. N03AG01, Valproic acid, 500 mg, caps.gastr.res. - 2000 tbl.
52. N03AG01, Valproic acid, 300 mg, caps.gastr.res. - 2000 tbl.
53. N03AG01, Valproic acid, 500 mg, tabl. Prolong. - 15000 tbl.
54. N03AG01, Valproic acid, 300 mg, tablets - 2000 tbl.
55. N03AX14, Levetiracetam, 250 mg, tablets - 150 tbl.
56. N03AX14, Levetiracetam, 500 mg, tablets - 150 tbl.
57. N03AX14, Levetiracetam, 1000 mg, tablets - 150 tbl.
58. N05BA12, Alprazolam, 500 mg, caps. - 1500 tbl.
59. N03AX11, Topiramate, 25 mg, caps. - 300 tbl.
60. N03AX11, Topiramate, 50 mg, caps - 300 tbl.
61. N03AX18, Lacosamide, 50 mg, tablets - 600 tbl.
62. N03AX18, Lacosamide, 100 mg, tablets - 600 tbl.
63. N03AX18, Lacosamide, 150 mg, tablets - 600 tbl.
64. N03AX18, Lacosamide, 200 mg, tablets - 600 tbl
65. N03AX11, Topiramate, 100 mg, caps. - 280 tbl.
66. N04BA02, Levodopa/Benserazide, 100 mg, tablets - 1000 tbl.
67. N04BA02, Levodopa/Benserazide, 200 mg, tablets - 1000 tbl.
68. N05AH04, Quetiapine, 25 mg, tablets - 1800 tbl.
69. N05AH04, Quetiapine, 100 mg, tablets - 1800 tbl.
70. N05AH04, Quetiapine, 200 mg, tablets - 1800 tbl.
71. N05AL05, Amisulpiride, 400 mg, tablets - 900 tbl.
72. N03AX12,Gabapentin,100 mg, caps - 1000 tbl.
73. N03AX12, Gabapentin, 300 mg, caps. - 15000 tbl.
74. N03AX12, Gabapentin, 400 mg, caps. - 1000 tbl.
75. N05AX08, Risperidone, 1 mg, tablets - 500 tbl.
76. N05AX08, Risperidone, 2 mg, tablets - 600 tbl.
77. N05AX08, Risperidone, 3 mg, tablets - 500 tbl.
78. N05AX08, Risperidone, 4 mg, tablets - 600 tbl.
79. N05AA01, Chlorpromazine, 10 mg /ml 5 ml, sol.for inj - 100 
amp. 
78. N05AA01, Chlorpromazine, 25 mg / ml - 2 ml, sol.for inj - 
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1000 amp. 
81. N05AB02, Fluphenazine, 25 mg 1 ml, sol.for inj - 100 amp.
82. N05AB02, Olanzapine, 5 mg, tablets - 600 tbl.
83. N05AB02, Olanzapine, 10 mg, tablets  - 600 tbl.
84. N05AH03, Olanzapine, 10 mg, fl. - 200 fl.
85. N05AX12, Aripiprazole, 7.5 mg/ml sol for inj 1.3 ml, sol.for 
inj - 500 амп.
86. N05AX13, Paliperidone, 6 mg, tablets, 300 tbl.
87. N05AC02, Thioridazine, 5 mg, tablets - 1500 tbl.
88. N05AC02, Thioridazine, 10 mg, tabl. Film - 1500 tbl.
89. N06AX11, Mirtazepine, 30 mg, tablets - 2100 tbl.
90. N06AX11, Mirtazepine, 45 mg, tablets - 1200 tbl.
ПРОДЪЛЖАВА В 3)

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

Осн. предмет 33600000
3) Количество или обем
ПРОДЪЛЖАВА ОТ 1)
91. N05AD01, Haloperidol, 5 mg / 1 ml, sol.for inj - 1200 amp. 
92. N05AD01, Haloperidol, 1.5 mg, tablets - 1000 tbl.
93. N06AB06, Sertraline, 50 mg, tablets - 1200 tbl.
94. N06AB06, Sertraline, 100 mg, tablets - 560 tbl.
95. N06AB06, Sertraline, 50 mg, tablets - 560 tbl.
96. N06AB04, Citalopram, 20 mg, tablets - 1200 tbl.
97. N05AF01, Flupentixol, 0.5 mg, tablets - 6000 tbl.
98. N05AF01, Flupentixol, (20 mg/ml - 1ml), sol.for inj - 100 
amp. 
99. N06AB10, Escitalopram, 20 mg, tablets - 2000 tbl.
100. N06AB05, Paroxetine, 20 mg, tablets - 600 tbl.
101. N05AF05, Zuclopenthixol, (50 mg/ml - 1 ml), sol.for inj - 
200 amp. 
102. N05AF05, Zuclopenthixol, 10 mg, tablets - 2000 tbl.
103. N05AF05, Zuclopenthixol, (200 mg/ml - 1 ml), sol.for inj - 
100 amp
104. N05AH02, Clozapine, 25 mg, tablets - 1000 tbl.
105. N05AH02, Clozapine, 100 mg, tablets - 1000 tbl.
106. N03AX09, Lamotrigine, 25 mg, tablets - 900 tbl.
107. N03AX09, Lamotrigine, 50 mg, tablets - 900 tbl.
108. N03AX09, Lamotrigine, 100 mg, tablets - 900 tbl.
109. N03AX09, Lamotrigine, 200 mg, tablets - 600 tbl.
110. N04AA02, Bepiriden, 2 mg, tablets - 5000 tbl.
111. N05BA01, Diazepam, 5 mg, tablets - 1000 tbl.
112. N05BA01, Diazepam, 10 mg, tablets - 2500 tbl.
113. N05BA01, Diazepam, 10 mg / 2 ml, sol.for inj - 5000 amp. 
114. N05CD08, Midazolam, 7.5 mg, tablets - 4000 tbl.
115. N05CD08, Midazolam, 1mg/ml-5ml, sol.for inj - 400 amp.
116. N05CD08, Midazolam, 15mg/3ml, sol.for inj - 400 amp.
117. N06AB03, Fluoxetine, 20 mg, tablets - 1200 tbl.
118. N06AX14, Tianeptine, 12.5 mg, tablets - 2500 tbl.
119. N06BX03, Piracetam, 800 mg, tablets - 900 tbl.
120. N06BX03, Piracetam, 200 mg / ml - 5 ml, sol.for inj - 2000 
amp. 
121. N06BX03, Piracetam, 3g/15ml, sol.for inj - 3000 amp.
122. N06BX03, Piracetam, 400 mg, caps. - 3000 tbl.
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123. N06BX03, Piracetam, 1200 mg, tablets - 3000 tbl.
124. N06AX16, Venlafaxine, 37.5, tablets - 1200 tbl.
125. N06AX16, Venlafaxine, 75 mg, tablets - 600 tbl.
126. N06AX16, Venlafaxine, 150 mg, tablets - 600 tbl.
127. N06BX18, Vinpocetine, 5 mg, tablets - 300 tbl.
128. N06BX18, Vinpocetine, 10 mg, tablets - 8000 tbl.
129. N06BX18, Vinpocetine, 5mg/ml-2ml, sol.for inj - 5000 amp. 
130. N06DA04, Galantamine, 5 mg, tablets - 5000 tbl.
131. N06DA04, Galantamine, (5 mg/ml - 1ml), sol.for inj - 200  
amp.
132. N07AA02, Pyridostigmin bromide, 60mg, tablets, 2000 tbl.
133. N01AX07, Etomidate, 2 ml, sol.for inj, 20 amp. 
134. N07AA01, Neostigmine, 0,5 mg/ml-1 mln 10, sol.for inj - 50 
amp.
135. N07CA03, Flunarizine, 5 mg, caps. - 1000 tbl.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 85000   Валута: BGN
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: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 30/06/2014 дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация
Участниците могат да подават оферти за всяка една от 111-те 
обособени позиции от Група V - "Нервна система" - поотделно, 
както и за цялата група. Гаранциите за участие за всяка една 
обособена позиция са описани в документацията на обществената 
поръчка.

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