










УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА :

Всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:

1. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или
от упълномощен представител, за право на представителство и търговия на
територията на Република България, на името на участника, в случай че участникът
не е производител.

2. Документи относно техническите характеристики на изделията, модела, ясна
снимка на изделието, както и брошури и съпътстващи документи, подробно
описващи спецификата на предлаганата апаратура.

3. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката
(доставка на лабораторно оборудване), изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателство за
извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателите
или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката.

4. Декларация за съответствие на стоките, които са предмет на настоящата
обществена поръчка с изискванията на Директива 98/79/ЕО или еквивалент.

5. Декларация от участника за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинските
изделия, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ.

6. Декларация, представена от участника, че последният има на разположение
изградена сервизна структура, както и център за обслужване на клиенти .

7. Декларация от участника, че ще бъдат доставяни необходимите оригинални
резервни части и консумативи, необходими за пълноценната работа на
оборудването за следващите 2 години.

8. Декларация от участника, че след монтажа на оборудването ще бъдат проведени
приемателни изпитания и обучение на персонал на Възложителя.

9. Административни данни – по образец
10. Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър
11. Оферта - по образец • Валидно разрешение за търговия  с медицински изделия,

издадено от ИАЛ на името на участника – копие, заверено „Вярно с оригинала”.
12. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на оборудване,

еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години,
включително стойностите, датите и получателите.

13. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от
ЗОП-по образец

14. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от
ЗОП- по образец

15. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – по образец
16. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец
17. Ценова оферта – по образец.

Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат на
български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в превод на



български език. Представените от участниците копия на документи, за които изрично не е
указано друго, задължително трябва да имат заверка “Вярно с оригинала”. Срокът, през
който участникът е обвързан с офертата трябва да бъде не по- къс от 60 дни.
Не се допуска за доразглеждане и /или оценяване и съответно се отстраняват
предложения, при които:
1.Предлаганата от участника апаратура не съответства на минималните технически
характеристики, посочени в Приложение №1;
2.Участникът не отговаря на изискванията по т.1.1 от Проекто договора.



Приложение №1
Технически характеристики

„Доставка, монтаж и пускане  в експлоатация на Биохимичен анализатор /напълно
автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор/ за нуждите на „ДКЦ Чайка
ЕООД“ и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата“

1. Напълно автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор.
2. Аналитични принципи: абсорбционна фотометрия, турбидиметрия, флуоресцентна

поляриметрия, йон-селективна потенциометрия.
3. Работен капацитет – мин. 380 теста на час вкл. електролити.
4. Тип проба – серум, плазма, цереброспинална течност, урина, пълна кръв,

хемолизат.
5. Минимален обем на проба - не по-голям от 15 микролитра.
6. Готови за работа реактиви от затворен тип, с широк спектър за брой тестове (50-

800).
7. Автоматична калибрация с дълъг срок на годност.
8. Автоматичен качествен контрол с вградени програми
9. Автоматична детекция на ниво реактиви.
10. Съхранение на информация за повече от 10 000 пациента.
11. Наличие на хладилна камера за реактиви, калибратори и контроли.
12. Възможност за едновременно изследване на 35 параметъра.
13. Автоматичен температурен контрол, включително по време на работа.
14. Стабилност на реактивите на борда - не по-малко от 8 седмици.
15. Капацитет за едновременно зареждане на проби - минимум 85 проби.
16. Възможност за непрекъснато зареждане на апарата с нови проби и реактиви, без

това да прекъсва работния процес.
17. Едновременно наличие на програми за анализ за над 150 параметъра.
18. Възможност за изследване на неограничен брой спешни проби (STAT режим) без

това да нарушава рутинната работа на апарата
19. Възможност за работа директно със всички налични на пазара епруветки тип

“затворена система”, както и с вторични епруветки
20. Бар-код идентификация на реактиви и проби, калибратори и контроли.
21. Лазерен бар код скенер за незабавно разпознаване на STAT проби
22. Възможност за връзка с външен компютър и включване във външна информационна

система (на лабораторията и/или ДКЦ-то)
23. Автоматично разреждане и концентриране на проби. Автоматична корекция.
24. Автоматична регистрация за разход на реактиви и консумативи.
25. Автоматична корекция при интерференции на биологичния материал.
26. Функция за автоматично отстраняване на съсиреци
27. Наличие на програми за определяне на широка гама от показатели: субстрати,

ензими, специфични протеини, наркотични вещества, лекарствено мониториране,
коагулационни показатели йони и др.

28. Възможност за ъпгрейт на софтуера с нови програми на производителя.
29. Наличие на отворени канали за адаптация на програми на ползвателя.
30. Бордовият софтуер да дава възможност за регистрация на неограничен данни за

изследваните пациенти, както и възможност за статистика и обработка на данните за
извършената дейност и направените материални разходи, според потоците
пациенти.
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