
 

Утвърдил:………….…….                                                                                Приложение № 3          

                /Станимир Пеев/         

                                 

 

ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за                                        

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на ваксини и серуми“ 

 

 

 

І. Позиции: Биопродукти – ваксини и серуми 

 

 

 

№ 
 

Наименование 

 

Мярка 

 

Количество 

Срок   на 

годност 

 Лекарствени продукти    

І. ВАКСИНИ 

 Ваксини - бактериални 

1. Тетанус токсоид, 1 доза амп. 15 000 36 м 

2. Тетанус и дифтерия за възрастни, 1 доза амп. 5 000 36 м 

 Прогнозна стойност на обособената позиция: 18 550 лв. без ДДС 

ІІ. ПРЕПАРАТИ ОТ ЧОВЕШКИ  КРЪВНИ БЕЛТЪЦИ 

 Имуноглобулинови   препарати 

1. 
Имуноглобулин, нормален човешки 10% 

амп.х 3мл 
амп. 1 000 36 м 

2. Имуновенин – интакт 5%IgG амп. 200 24 м 

 Прогнозна стойност на обособената позиция: 7 060 лв. без ДДС 

ІІІ. ПРЕПАРАТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ КРЪВНИ ПРОДУКТИ 

 Серуми конски хиперимунни за профилактика и лечение 

1. Противотетаничен 1 500 МЕ доза 320 36 м 

2. Противозмийски 100 МЕ доза 200 24 м 

3. Противодифтериен 5 000 МЕ доза 100 24 м 

 Прогнозна стойност на обособената позиция: 21 242 лв. без ДДС 

                                                                                            

                                                                                           Обща стойност : 46 852,00 лв. без ДДС 

                                                                                                                           

                                                                                                                          56 222,40 лв. с ДДС 



 

Забележка:  

 

1. Обособените позиции са по фармако-терапевтични групи, включващи под   групи  

от позиции, както следва: 

                                                                                                                                                                 

І. 1 и 2;  ІІ. 1, 2 и  ІІІ. 1, 2, и 3; 

                                                                                                                                                              

2. При оферирането всяка обособена позиция да включва всички под групи от 

позиции лекарствени продукти с отделна цена. Да има пълнота на обособената  

позиция. 

 

ІІ. Изисквания към доставчика: 

 

 

1. Валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти (в зависимост от 

обособената позиция, за която се кандидатства). 

 

2. Представяне на валидни разрешения за употреба в Република България на 

лекарствените продукти, обект на настоящата поръчка.  

 

3. Лекарствените продукти да бъдат придружени от сертификат за качество и 

произход на всяка отделна партида и разрешение за продажба. 

 

4. Лекарствените продукти, заявени за доставка, да се предоставят в пет дневен срок 

от датата на поискване. 

 

5. Лекарствените продукти да се доставят с остатъчен срок на годност не по-малък 

от 50 % към датата на доставката, със запазена цялост и нормален външен вид на 

ампулата, с кратка характеристика/листовка на български език. Опаковката да 

отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина (ЗЛПХМ). 

 

6. Лекарствените продукти да са съхранявани в сухи и защитени от слънчева 

светлина помещения,   при t* 2-8*C в хладилник, без да се замразяват. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 


