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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 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  

град Враца, 2019 година 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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I. ПРЕДМЕТ  

В рамките на настоящата 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“ 

по проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни 

ситуации в региона Долж – Враца (Акроним: DJ-VR: R.A.E.S)“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния-България 2014-2020 година Изпълнителят следва да достави следното 

оборудване по ОП 3: 

1. Транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация с кислородни 

бутилки за санитарни автомобили – 10 бр. 

2. Многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на спешен 

пациент с възможност за пренос на всички жизнени параметри в реално време 

/ТЕЛЕМЕДИЦИНА/ - 10 бр. 

3. Линейка с кувьоз за транспортиране на новородени – 1бр. 

4. Специализиран автомобил за транспортиране на кръвни продукти и човешки 

органи за трансплантация – 1бр. 

в съответствие с обхвата на  настоящата Техническа спецификация.  

II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН АПАРАТ ЗА ЕКГ, 

ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА СПЕШЕН 

ПАЦИЕНТ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ВСИЧКИ 

ЖИЗНЕНИ ПАРАМЕТРИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

/ТЕЛЕМЕДИЦИНА/ 

10 бр. 

Описание Технически спецификации 

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, PP, PI, 

NIBP, Co2, RR или еквивалент 
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Термо принтер Вграден термо принтер: 6 канала, ширина на хартията ≥ 100 mm 

Функция 

дефибрилация 

200j, AED и ръчен режим с компенсация на импеданс на пациента 

от 15 до 500 Ω 

Гласови команди Гласови команди в режим AED на български и английски език. 

Функция Pacer Режими FIX, DEMAND, OVERDRIVE 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 kg. 

Защита от вода и 

прах 

Сертификат за степен на защита от вода и прах ≥ IP55 

Работна 

температура 

 от -20 ° C до +55 ° C 

Опционално 

оборудване 
 Наличие на функция за архивиране на данните    

 Наличие на функция КПР асистент  

 Модулен дизайн  

2. ТРАНСПОРТНИ РЕСПИРАТОРИ ЗА КОМАНДНА И 

АСИСТИРАНА ВЕНТИЛАЦИЯ С КИСЛОРОДНИ 

БУТИЛКИ ЗА САНИТАРНИ АВТОМОБИЛИ 

10 бр.  

Описание Технически спецификации 
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Дисплей Цветен дисплей с големина ≥ 5 инча 

 

Режими на 

вентилация 

Aсистирана вентилация, кислородна инхалация, CPAP 

Батерия Вградена литиево-йонна батерия за ≥ 8h 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 

Директно 

зареждане 

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

 

3. ЛИНЕЙКА С КОВЬОЗИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 

НОВОРОДЕНИ 

 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

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 всяка от които 

изведена 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, Cpap, IMV + Cpap 

Монитор / 

дефибрилатор с 

Да бъде оборудван със сензори за новородени и малки деца 

Да е оборудван с голям цветен дисплей за наблюдение ≥ 8 ", 
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функция за 

телеметрия в 

реално време 

способен да показва ≥ 6 ЕКГ криви и пълно диагностично ЕКГ с 12 

канала. 

Мониторирани параметри: 6-канално ЕКГ мониторинг, 12х 

диагностична ЕКГ, SpO2, PP, PI, NIBP, Co2, RR или еквивалент 

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

Функция дефибрилация: софтуерно ограничение на енергията до 

максимум 50J, AED 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 на български и английски език. 

Функция Pacer: режими FIX, DEMAND, OVERDRIVE 

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 kg. 

Сертификат за степен на защита от вода и прах ≥ IP55 

Температурен интервал на работа от -20 ° C до +55 ° C 

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 

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. 
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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 бр. 

Описание Технически спецификации 

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. 

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 + 20
о
C при - 20

о
C 

външна температура 

Специализиран 

хладилник за 

транспортиране на 

кръв 

 

 Хладилникът да бъде фиксиран към шасито /каросерията на 

автомобила/ със 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  Капацитет на кръвни банки (450 ml) ≥ 20 
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охлаждаща кутия 

за транспортиране 

на кръвни банки 

 

 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 

 

III. НАЧИН, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1)  Срокът за изпълнение на договора 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. 

2) Място на доставка: гр. Враца, Община Враца и/или посочено от Възложителя 

място в общината. 

IV. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: 

 

1. Многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на спешен 

пациент с възможност за пренос на всички жизнени параметри в реално време 

/ТЕЛЕМЕДИЦИНА/  - 10 бр.  – 2 (словом: две) години, стандартна заводска гаранция 

от производителя, считано от датата на прехвърляне на собствеността. Гаранционното 

обслужване следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на 

територията на Република България. 

2. Транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация с кислородни 

бутилки за санитарни автомобили – 10 бр. – 2 (словом: две) години, стандартна 

заводска гаранция от производителя, считано от датата на прехвърляне на 
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собствеността. Гаранционното обслужване следва да се извършва в оторизирани от 

производителя сервизи на територията на Република България. 

3. Линейка с кувьоз за транспортиране на новородени – 2 (словом: две) години или 

75 000 км, стандартна заводска гаранция от производителя на автомобила, считано от 

датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на 

автомобилите следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на 

територията на Република България. 

4. Специализиран автомобил за транспортиране на кръвни продукти и човешки 

органи за трансплантация - 2 (словом: две) години или 75 000 км, стандартна заводска 

гаранция от производителя на автомобила, считано от датата на прехвърляне на 

собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на автомобилите следва да се 

извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република 

България. 

 

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Участникът следва да предостави каталог/зи и брошури на предлаганото 

специализирано оборудване. В случай, че посочените параметри не 

съответстват на данните в каталозите/извадките от официални интернет 

страници на производителя на автомобилите и оборудването, участникът се 

отстранява от участие; 

2. Участникът следва да има Оторизация (оторизационни писма или други 

документи) от производителя или негов официален представител, В случай, 

че участникът не е производител, удостоверяваща правото на участника да 

извършва гаранционна поддръжка и обслужване на базовото шаси и 

специализираното оборудване с марката на производителя; 

3. Участникът следва да предостави декларация за съответствие с Директива 

93/42/ЕЕС на специализираното оборудване. 

4. 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), следва да съответства на изискванията на 

Директива 93/42/ЕЕС; 
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5. Линейка с кувьоз за транспортиране на новородени – този специализиран 

автомобил следва да бъде произведен по одобрен модел в съответствие със 

стандарт EN БДС EN1789:2007+A2:2014 или еквивалент;  

VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА  

1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя 

възложената доставка, окомплектована в съответствие  настоящата техническа 

спецификация и техническото си предложение и стандартно приложими 

окомплектовки, както следва:  

a. сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти 

или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;  

b. с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, 

съдържаща препоръки за правилна експлоатация;  

c. други документи и аксесоари (ако е приложимо) 

2) За линейката и специализирания автомобил Изпълнителят се задължава да 

достави и предаде на Възложителя възложената доставка, окомплектована в 

съответствие  настоящата техническа спецификация и техническото си предложение и 

стандартно приложими окомплектовки, както следва 

a. оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);  

b. окомплектовки, съгласно изискванията на производителя, с комплект 

ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др. 

c. с извършен предпродажбен сервиз; 

d. заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и 

материали;  

e. с необходимите за регистрацията им документи, включително документи 

за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; 

f.  сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти 

или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;  

g. с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, 

съдържаща препоръки за правилна експлоатация;  

h. други документи и аксесоари (ако е приложимо). 
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3) Преди доставката на възложеното оборудване, Изпълнителят уведомява 

писмено Възложителя за готовността доставката да бъде осъществена, а Възложителя 

посочва дата и място и сформира комисия за неговото приемане. 

4) Доставката и предаването/получаването се удостоверява с подписване в два 

екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемо-предавателен 

протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: 

отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на 

документите в съответствие с техническите характеристики, представени в 

Предложението за изпълнение на Изпълнителя и Техническата спецификация на 

Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето 

му (номер на договора), номер на шаси на автомобила, предмет на доставка. Проектът 

на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя и се изпраща на 

Възложителя в едно с уведомлението за осъществяване на доставката. 

VII. EЗИК 

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език и 

английският език. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи за своя сметка 

всички документи на български език и в превод на английски език, в случай, че е 

необходимо, при комуникацията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Докладите, както и всички протоколи, писмена кореспонденция, становища, 

писма и др., изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнение на обществената 

поръчка и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвят както на Български език така и на 

Английски  език, когато е необходимо.  

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

При осъществяване на доставката Изпълнителят се задължава да обозначи със 

стикер донорите на финансиране всеки артикул от оборудването. Стикерът следва да е 

в съответствие с размерите на оборудването. Дизайнът и съдържанието на стикерът 

подлежат на предварително съгласуване с Възложителя и следва да е в пълно 

съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-

Bulgaria Programme“, по отношение използвани цветове, фон, разстояния, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на съответното лого/текст и др. 


