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 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на 
КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции” 

 
 
А. Общи изисквания, приложими към Обособена позиция № 1 – Ултразвуков 

генератор, съвместим с наличния електрохирургичен генератор ESG-400 Olympus и 
Обособена позиция № 2 – Видеобронхоскоп, HD, съвместим с наличната видеоендоскопска 
система Exera III, Olympus: 

Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 
 
   І. Доставка на медицинска апаратура: 

Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок 
на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя 
Медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и 
изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, 
сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и  
с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя. 

Предлаганата медицинска апаратура трябва да е фабрично нова, да не е била 
демонстрационна, да не е рециклирана. 

Предлаганата медицинска апаратура трябва да е сертифицирана по Директива 
93/42/ЕИО и да има нанесена СЕ маркировка. 

Изпълнителят трябва да осигури транспорта на медицинската апаратура до мястото 
на предаване на възложителя в подходяща опаковка, каквато е необходима за 
предотвратяване на повреждането й по време на превоза, натоварване, разтоварване и 
съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на 
нормативите в тази област, както и на естеството на апаратурата. 

 
ІІ. Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура: 
 Монтажът и въвеждането в експлоатация на доставената медицинска апаратура 

следва да се извършат от технически лица, които притежават съответните квалификация и 
опит в монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, сходна като вид на 
апаратурата, предмет на настоящата поръчка. 

За извършения монтаж и въвеждане на медицинската апаратура в експлоатация 
Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Възложителят 
има право да откаже да подпише протокола до окончателното въвеждане на медицинската 
апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба. 

 
ІІІ. Обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска 

апаратура: 
 Обучението на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска 

апаратура следва да се извърши от технически лица, които притежават съответните 
квалификация и опит в обучение за работа с медицинска апаратура, сходна като вид на 
апаратурата, предмет на настоящата поръчка. 

В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и 
образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за 
това Възложителя, в срок от 7 (седем) дни от подписване на Договора. Възложителят 
предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с 
медицинската апаратура в срок 7 (седем) дни от получаване на изискванията на 
Изпълнителя. 
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Изпълнителят е длъжен до осигури  присъствието на обучаващите на мястото на 
доставка на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват 
между Страните.  

За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват 
двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради 
отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при 
условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие. 

Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до първия ден 
на обучението и не повече от 2 (два) пъти.  

 
ІV. Гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка 

на необходимите части и материали: 
Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) 

обслужване за 12 (дванадесет) месеца, считано от въвеждането в експлоатация на 
Медицинската апаратура, при максимално време на реакция  - 48 (четиридесет и осем) часа. 

Срок за отстраняване на повреда на медицинската апаратура - до 5 (пет) работни дни 
от изтичане срока на реакция.  

Изпълнителят осигурява оригинални резервни части и материали за доставената 
медицинска апаратура в рамките на гаранционния срок.  

Гаранционното обслужване на доставената медицинска апаратура се извършва от 
технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в гаранционно 
обслужване на медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет на 
настоящата поръчка, и техническа екипировка. 

По време на гаранционния срок, изпълнителят е длъжен не само да поправя 
възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно 
инструкциите на производителя.  

Извършването на всички дейности по гаранционно обслужване се осъществяват с  
транспорт на изпълнителя. Профилактиките и ремонтите се извършват по 
местонахождението на медицинската апаратура на територията на лечебното заведение. 
При необходимост, отделни действия от гаранционното обслужване на медицинската 
апаратура се извършват в сервизната структура, с която разполага изпълнителя, извън 
територията на лечебното заведение, като транспортирането на техниката се извършва от и 
за сметка на изпълнителя. 

По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на 
работа на доставената медицинска апаратура поради повреди или профилактика трябва 
бъде по-малко от 10 дни годишно. В случай, че това време превиши 10 дни годишно, 
изпълнителят приема гаранционния срок да бъде удължен с толкова дни, колкото дни над 
определените 10 дни, апаратурата не е работила.   

 
V. Условия за приемане на доставката:  
Изпълнителят предава медицинската апаратура на упълномощен представител на 

Възложителя. За съответствието на доставената медицинска апаратура и приемането й по 
вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол 
от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на 
„Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на 
доставената медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с 
изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с 
изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата 
спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка с инструкция за експлоатация 
на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и 
експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя. Приемо-
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предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), 
сериен номер [серийни номера или други идентифициращи апаратурата данни], предмет 
на доставка.  

Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни 
предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При 
предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя 
необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като 
същото не може да надвишава 7 (седем) дни. 

При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да 
подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен 
протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 
двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че 
Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от 
Възложителя срок, или при забавяне на доставката на медицинската апаратура с повече от 7 
(седем) дни, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи 
неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи 
обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово 
платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от 
Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции. 

Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на 
приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити 
Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на 
медицинската апаратура. Приемането на доставката на медицинската апаратура с Приемо-
предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния 
срок Несъответствия. 

Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити 
Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 7 
(седем) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок. 

При наличие на явни Несъответствия и/или при наличие на скрити Несъответствия, 
констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя: (а) Изпълнителят заменя 
доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с 
изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол 
и/или в разумен срок след получаване на уведомлението, който не може да бъде по-дълъг 
от 7 (седем) дни; или (б) цената по Договора се намалява съответно с цената на 
несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако 
това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, 
позволява нормалната експлоатация на Медицинската апаратура.  

В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол, Възложителят не 
дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията на останалите 
условия за плащане, предвидени в Договора. 

 
VІ. Срокове и място на доставка 
Срок за изпълнение на поръчката:  
1.  Срок за доставка – до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на авансовото 

плащане. 
2. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – не по-малко от 1 (един) работен 

ден, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-
предавателния протокол. 

3. Срок за обучение на специалисти, посочени от Възложителя, за работа с 
Медицинската апаратура – не по-малко от 1 (един) работен ден, считано от въвеждане в 
експлоатация на Медицинската апаратура; 



4 
 

4. Гаранционен срок - 12 (дванадесет) месеца, считано от въвеждането в 
експлоатация на Медицинската апаратура, при максимално време на реакция  - 48 
(четиридесет и осем) часа. 

5. Срок за отстраняване на повреда на медицинската апаратура - до 5 (пет) работни 
дни от изтичане срока на реакция. 

Мястото на доставка на Медицинската апаратура е на следния адрес на 
Възложителя: гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

 
     Б. Минимални технически параметри, функции и характеристики на 

медицинската апаратура по Обособена позиция № 1 – Ултразвуков генератор, 
съвместим с наличния електрохирургичен генератор ESG-400 Olympus: 

1. Ултразвукови режими: 
- Режим на ултразвуково рязане на принципа на инструмент с осцилиращ 

(хармоничен) активен електрод; 
- Режим на едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия през 

единичен инструмент. 
2. Изходи на мощност: 
- Минимум един за ултразвуково рязане; 
- Минимум един за едновременно прилагане на биполярна енергия и хармонични 

механични трептения. 
3. Трансдюсер: Възможност за биполярно лигиране. Възможност за биполярно 

лигиране и биполярно лигиране с едновременно ултразвуково рязане - 1 брой. 
4. Потребителски интерфейс: управление на настройките със сензорен дисплей 

(тъчскрийн). 
5. Аксесоари: двоен педал, единичен педал, комуникационни кабели, тролей. 
6. Инструмент за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия – 4 

броя. 
 
     В. Минимални технически параметри, функции и характеристики на 

медицинската апаратура по Обособена позиция № 2 – Видеобронхоскоп, HD, 
съвместим с наличната видеоендоскопска система Exera III, Olympus: 

1. Оптична система: зрително поле мин. 120°. 
2. Избираема дълбочина на полето – от 3 до 100 мм. 
3. Външен диаметър на дисталната част – макс. 6,2 мм. 
4. Диаметър на работния канал – мин. 2,8 мм. 
5. Ъгъл на огъване: нагоре 180° / надолу 130° / наляво 120° / надясно 120°. 
6. Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа. 
7. Дължина на работната част на апарата – от 550 мм до 650 мм. 
8. Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на 

лигавицата, чрез оптичен филтър. 
 
 

 
В случай, че участник е подал оферта, която не отговаря напълно на 

предварително обявените условия на възложителя по отношение на минималните 
технически изисквания на предлаганата медицинска апаратура, участникът ще бъде 
отстранен от процедурата. 

 
Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване 

на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. 
 

 


