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                    ОБРАЗЕЦ № 4.3 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 

..................................................................................................... 

(пълно наименование и адрес на управление) 

………………………………….........................................................…................................. 

/ЕИК/ 

Представляван от ..................................................................................................... 

Адрес:………………..…………………………………………………, тел:....................................………................  

Факс:........................................., е_mail:.......................................................................... 

  

 За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ТРАНСГРАНИЧНА ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И 

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИЗНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ  в съответствие с техническата 

спецификация  и изискванията на възложителя .  

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на обществена поръчка с 

предмет „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 



  

 

 

 

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region (Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

Страница 2 от 11 

 

КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА“, 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА 

ЖИЗНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Приемаме максималният срок за изпълнение на доставката да е 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от конкретна 

дата на регистриране на договора за обществена поръчка в деловодната система на възложителя, която се поставя на всички екземпляри 

на Договора, но не по-късно от 20.12.2020 година. 

1.1. Приемаме следните гаранционни срокове, както следва: 

1.1.1. Гаранционен срок за линейка с кувьоз за транспортиране на новородени - 2 (словом: две) години или 75 000 км. 

1.1.2. Гаранционен срок за специализиран автомобил за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация 

- 2 (словом: две) години или 75 000 км. 

1.1.3. Гаранционен срок за многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на спешен пациент с възможност за 

пренос на всички жизнени параметри в реално време /ТЕЛЕМЕДИЦИНА/ - 2 (словом: две) години. 

1.1.4. Гаранционен срок за транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация с кислородни бутилки за санитарни 

автомобили - 2 (словом: две) години. 

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя: 

 

Технически параметри и характеристики на 

Възложителя 

в съответствие с обхвата на  даден в Техническа 

спецификация 

К-во Предложение на Участника относно техническата 

характеристика/ включително марка и модел, брой, година 

на производство и т.н. съобразно изискванията поставени 

от възложителя в Техническата спецификация 

Бележки 

1. Многофункционален апарат за ЕКГ, 

дефибрилация и мониторинг на спешен 

пациент с възможност за пренос на всички 

жизнени параметри в реално време 

10 броя   
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/ТЕЛЕМЕДИЦИНА/. 

Дисплей Голям цветен дисплей за наблюдение ≥ 8 ", способен да показва ≥ 6 ЕКГ криви и 

пълно диагностично ЕКГ с 12 канала. 
  

Мониторирани 

параметри 

6-канално ЕКГ мониторинг, 12х диагностична ЕКГ, SpO2(пулсова оксиметрия) 

и, PP(периферен пулс), PI(индекс на перфузия), NIBP(неинвазивно кръвно 

налягане), Co2-капнография (ниво на въглероден дву-окис в издишания въздух), 

RR(дихателна честота) или еквивалент 

  

Термо принтер Вграден термо принтер: 6 канала, ширина на хартията ≥ 100 mm   

Функция 

дефибрилация 

≥ 200j, AED (автоматична външна дефибрилация) и ръчен режим с компенсация 

на импеданс на пациента от 15 до 500 Ω  или еквивалент. 
  

Гласови команди Гласови команди в режим AED (автоматична външна дефибрилация)  на 
български и английски език. 

  

Функция Pacer Режими FIX (фиксиран), DEMAND (по поискване), OVERDRIVE (понижаващ 

сърдечната честота) или еквивалент 
  

Предаване на 
данни 

Криптирано двупосочна предаване на данни през GPRS, вграден слот за SIM 
карта за предаване на данни 

  

Предаване на 

данни в реално 
време 

Всички наблюдавани жизнено важни параметри и данни за пациента трябва да се 

предават в реално време към сървър за телемедицина и да се наблюдават чрез 
уеб базиран потребителски интерфейс. Софтуера за телемедицина  да е 

сертифициран като медицински продукт 

  

Интерфейсни 

езици 

Поддържани интерфейсни езици: български и английски   

Батерии Вградени Li-Ion батерии за повече от ≥ 8 часа непрекъснато наблюдение и 

телеметрия 
  

Външно 

захранване 

Външно захранване с напрежение 12V DC   

Тегло Общо тегло на цялата система, включително батерии и аксесоари по-малко от 10 

кг. 
  

Защита от вода и Сертификат за степен на защита от вода и прах ≥ IP55 или еквивалент   
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прах 

Работна 

температура 

В диапазона от -20 ° C до +55 ° C или по добър съобразен с минималните зимни 

и максималните летни температури на открито за територията на република 

България. 

  

Опционално 

оборудване 

Наличие на функция за архивиране на данните от апарата на FTP сървър през 

GPRS   

Наличие на функция КПР асистент със сензор за КПР  

Модулен дизайн с демонтируем безжичен дисплей модул  

  

 Участниците могат да отговорят на изискването с предлагане на 

еквивалентни технически решения, осигуряващи изисквания от 

възложителя специфичен процес. 

  

2.  Транспортни респиратори за командна 

и асистирана вентилация с кислородни 

бутилки за санитарни автомобили. 

10 броя   

Дисплей Цветен дисплей с големина ≥ 5 инча 

 

  

Режими на 
вентилация 

Aсистирана вентилация, кислородна инхалация, Cpap (Continuous positive airway 
pressure - Непрекъснато позитивно налягане в дихателните пътища) или аналог 

 

  

Батерия Вградена литиево-йонна батерия за ≥ 8ч вентилация   

Външно 

захранване 

Напрежение 12V DC   

Държач Вграден държач за фиксиране на бутилка от 2 литра кислород   

Кислородна 

бутилка 

Минимум 2 л кислородна бутилка с редуциращ вентил   

Тегло Пълно тегло на цялата система, включително вентилатор, бутилка O2, батерии и 

система за фиксиране, по-малко от 10 kg 
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Директно 
зареждане 

В щепсела на запалката за кола чрез захранващ кабел за 12V DC   

Вентилация Ръчна вентилация или вентилация задействана чрез бутон   

Опционално 

оборудване 
 Вграден бактериален филтър за еднократна употреба 

 Режим КПР за обдишване при КПР 
  

 Участниците могат да отговорят на изискването с предлагане на 

еквивалентни технически решения, осигуряващи изисквания от 

възложителя специфичен процес. 

  

3. Линейка с кувьоз за транспортиране на 

новородени. 

1 брой   

Базов автомобил Специализирана линейка за транспортиране на новородени пациенти с 

допълнително модифицирано или стандартно за производителя на базовия 
автомобил задвижване 4х4. 

  

Модификация на 

базовия автомобил 
в линейка 

Да отговаря на изискванията на стандарт EN 1789 или еквивалент за линейка тип 

C. 
  

Специфични 

изисквания 

Всички медицински принадлежности на борда трябва да бъдат в съответствие 

със списъка на оборудването на стандарт EN1789 или еквивалент и да обхващат 
размери за новородени и малки деца. 

  

Стационарна 

система за 

подаване на 
медицински газове 

Да се състои от 2 бутилки кислород 10 л всяка и допълнителни 2 бутилки 

компресиран медицински въздух 10 л всека изведени на подходящо място в 

пациентския отсек на отделни бързи връзки 

  

Транспортен 

вентилатор 

Да е специализиран за новородени и деца. Да позволява регулиране на подавания 

кислород от 21 до 100%. 

Тегло на пациента ≥ 500 g. 

Режими на вентилация: 

CMV (continuous mandatory ventilation) Продължителна мандаторна вентилация 
или аналог 

Cpap (Continuous positive airway pressure) Непрекъснато позитивно налягане в 
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дихателните пътища или аналог 

 IMV + Cpap (Intermittent Mandatory Ventilation) + Continuous positive airway 

pressure) Интермитентна мандаторна вентилация с непрекъснато или аналог 

 

Участниците могат да отговорят на изискването с предлагане на 

еквивалентни технически решения, осигуряващи изисквания от 

възложителя специфичен процес. 

Монитор / 

дефибрилатор с 

функция за 
телеметрия в 

реално време 

Да бъде оборудван със сензори за новородени и малки деца 

Да е оборудван с голям цветен дисплей за наблюдение ≥ 8 ", способен да показва 

≥ 6 ЕКГ криви и пълно диагностично ЕКГ с 12 канала. 

Мониторирани параметри: 6-канално ЕКГ мониторинг, 12-канално диагностично 

ЕКГ, SpO2(пулсова оксиметрия) и, PP(периферен пулс), PI(индекс на перфузия), 

NIBP(неинвазивно кръвно налягане), Co2-капнография (ниво на въглероден дву-
окис в издишания въздух), RR(дихателна честота) или еквивалент 

Вграден термо принтер: ≥ 6 канала, ширина на хартията ≥ 100 мм 

Функция дефибрилация: софтуерно ограничение на енергията до максимум 50J, 
AED(автоматична външна дефибрилация) и ръчен режим с компенсация на 

импеданс на пациента от 15 до 500 Ω. Адхезивни електроди за деца с 

ограничаване на енергията до максимум 50J. 

Гласови команди в режим AED (автоматична външна дефибрилация) на 

български и английски език. 

Функция Pacer(пейсър): режими FIX (фиксиран), DEMAND (по поискване), 
OVERDRIVE (понижаващ сърдечната честота при тахикардия) или еквивалент 

Криптирано двупосочна предаване на данни през GPRS, вграден слот за SIM 

карта за предаване на данни. 

Всички наблюдавани жизнено важни параметри и данни за пациента трябва да се 

предават в реално време към сървър за телемедицина и да се наблюдават чрез 

WEB базиран потребителски интерфейс. Софтуерът за телемедицина да е 

сертифициран като медицински продукт. 

Поддържани интерфейсни езици: български и английски 

Вградени Li-Ion батерии за ≥ 8 часа непрекъснато наблюдение и телеметрия. 

Външно захранване с напрежение 12V DC 

Общо тегло на цялата система, включително батерии и аксесоари по-малко от 10 
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кг. 

Сертификат за степен на защита от вода и прах ≥ IP55 или еквивалент 

Температурен интервал на работа от -20 ° C до +55 ° C или по добър съобразен с 
минималните зимни и максималните летни температури на открито за 

територията на република България. 

 

Участниците могат да отговорят на изискването с предлагане на 

еквивалентни технически решения, осигуряващи изисквания от 

възложителя специфичен процес. 

Транспортен 
инкубатор 

 

С контрол на температурата на въздуха и контрол на температурата на кожата. 
O2 контрол: от 21% до 80%. Наличие на овлажнител, кислородна бутилка, 

бутилка за медицински въздух. Батерия за продължителна работа ≥ 4 часа 

 

Участниците могат да отговорят на изискването с предлагане на 

еквивалентни технически решения, осигуряващи изисквания от 

възложителя специфичен процес. 

  

Захранване Усиленото захранване с 12V резервна батерия в отделението за пациента, трябва 

да гарантира непрекъснатата работа на всички медицински системи на борда в 

продължение на 8 часа, без външно захранване, и загасен двигателят на 
превозното средство. 

Електрически нагревател с термостат, допълнителен нагревател работещ с 

дизелово гориво и климатик за отделението за пациента. 

  

Други изисквания Да е налична платформа с фиксатори за инкубатора с функция за абсорбиране на 
вибрации при движение;  

Наличие на задно пневматично окачване на автомобила 

  

4. Специализиран автомобил за 

транспортиране на кръвни продукти и 

човешки органи за трансплантация. 

1 брой   

Специализиран 
автомобил 

Тип ван, с отделено чрез преградна стена товарно отделение. Цялата товарна 
площ трябва да бъде термично изолирана и климатизирана чрез подходящ по 

капацитет и мощност автономен климатик. 
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Трябва да бъде оборудван с: 

Електрически нагревател с термостат, който може да се използва, когато 

автомобилът е свързан към външен източник на захранване 220V. 

Автономен нагревател, който използва гориво от основния резервоар за 

гориво. 

Нагревателите трябва да предотвратяват замръзването на биологичните 
продукти през зимния сезон и трябва да могат да поддържат вътрешна 

температура + 20оC при - 20оC външна температура 

Специализиран 

хладилник за 
транспортиране на 

кръвни банки 

 

Хладилникът да бъде фиксиран към шасито /каросерията на автомобила/ с 

механична или пневматична система за поглъщане на вибрациите  

Капацитет на кръвни банки (450 ml): ≥ 50 

Ефективна термоизолация 

Цифров термостат със звукова и визуална аларма 

Памет за температурно проследяване и съхранение на аларми. 

Тип на хладилника - компресорен 

Чекмеджета ≥ 3 

Термо принтер за наблюдение на температурата и алармен сигнал. 

Поддържана температура: + 4 ° C 

  

Специализирана 
охлаждаща кутия 

за транспортиране 

на кръвни банки 

 

Капацитет на кръвни банки (450 ml) ≥ 20 

Ефективна термоизолация 

Цифров термостат със звукова и визуална аларма 

Тип компресорна 

Вътрешно осветление и заключване на вратата 

Захранване: 12V 

Потребление на електроенергия ≤ 40 W 

  

Електрическа 
система на 

автомобила 

Електрическата система на автомобила трябва така да бъде модифицирана, че да 
се гарантира 48 часа непрекъсната работа на хладилника без външно захранване 

и работа на двигателя. 

  

Система за 
резервно 

захранване 

Системата за резервно захранване да може да бъде зареждана чрез външен 
източник на захранване 220V и от алтернатора на автомобила, докато двигателят 

работи 
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(Описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)
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1. Предлагаме следните технически функционалности, съобразно Показател П2 – 

„Техническа оценка на офертата – П2” от методиката за оценка на офертите, за всяка 

една техника съобразно обема на обществената поръчка, както следва: 

a. За „Многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг 

на спешен пациент с възможност за пренос на всички жизнени параметри в 

реално време /ТЕЛЕМЕДИЦИНА/“ предлагаме следните технически 

функционалности:  

…………………………………………………………………..……………… 

b. За „Транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация 

с кислородни бутилки за санитарни автомобили“ предлагаме следните технически 

функционалности:  

…………………………………………………………………..……………… 

c. За „Линейка с кувьози за транспортиране на новородени“ предлагаме 

следните технически функционалности:  

…………………………………………………………………..……………… 

d. За „Специализиран автомобил за транспортиране на кръвни 

продукти и човешки органи за трансплантация“ предлагаме следните технически 

функционалности:  

…………………………………………………………………..……………… 

 ВАЖНО!  

 Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените 

условия на поръчката/изискванията, посочени в Методиката за оценка на 

офертите - Показател П2 – „Техническа оценка на офертата – П2” . 

Забележка: 

При подготовка на техническото си предложение участниците следва да 

опишат за всяка една от предлаганите техники точно какъв параметър предлагат, за 

да може да получат съответните точки, посочени по-горе. 

Участник, който не посочи в техническото си предложение някой от 

параметрите в посочени в подпоказателите се отстранява от участие, като 

неотговарящ на изискванията на Възложителя. 

Изготвянето на техническото предложение следва да съответства напълно с 

посочените по-горе параметри на подпоказателите. Всяко несъответствие се 

третира като порок и ще води до отстраняване на участника.  

 

 2. При доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, 

необходими за последващото ползване по предназначение, като сертификати, 

разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на 

регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет 

и пускане в движение на МПС, документ за индивидуално типово одобрение /ако е 

приложимо/ и други. 
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3. При констатиране на явни Несъответствия за доставените МПС и оборудване, по 

смисъла на алинея (5.6) от Проекта на Договор, Възложителят има право да откаже да 

подпише приемо-предавателен протокол. 

4. Декларираме, че срока на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от 

крайния срок за получаване на офертите.  

5. Декларираме, че сме съгласни и приемаме без възражения  клаузите на 

приложения проект на договор в документацията за обществената поръчка. 

6. Неразделна част от Техническото предложение е: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника. 

б) Каталог/зи и брошури на автомобилите и специализираното оборудване. 

в) Оторизация (оторизационни писма или други документи) от производителя или 

негов официален представител, удостоверяваща правото на участника да извършва 

гаранционна поддръжка и обслужване на базовото шаси и специализираното оборудване с 

марката на производителя. 

г) Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС или еквивалент на 

специализираното оборудване 

д) Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС или еквивалент за цялото 

медицинското оборудване, включено в специализираните автомобили, (Линейки с кувьози 

за транспортиране на новородени и Специализиран автомобил за транспортиране на 

кръвни продукти и човешки органи за трансплантация), където е приложимо. 

е) Декларация за съответствие със стандарт EN БДС EN1789:2007+A2:2014 или 

еквивалент Линейка с кувьоз за транспортиране на новородени, издадена от акредитиращ 

орган.  

  

Забележка: 

 Участник, към чието предложение липсва някое от изброените 

приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката. 

В случай, че посочените параметри не съответстват на данните в 

приложените към техническото предложение каталози на производителя на 

МПС/оборудването, участникът се отстранява от участие. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно 

съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника  __________________________ 

Име и фамилия на представителя 

на участника        

__________________________ 

Длъжност __________________________ 

я 


