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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпили искания за разяснения по документация за участие 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната 
инициатива „Българската Коледа“, Ви уведомявам следното: 

Въпрос:  

В изискване 3.3 по СОП № 3 е посочено - „Режими на работа: B, M, цветен 
доплер CFM, CW, PW, HPRF, CDFI, DIR Power, CM, TVM, TDI (тъканен доплер). 
TVMТМ e запазена марка на производителя  Esaote Италия, значи ли, че могат да 
бъдат предлагани апарати само от този производител? 

Отговор: 

Не. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на 
описаната апаратура е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до 
облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това 
обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото 
си предложение апаратура с еквивалентни технически характеристики. 

Въпрос: 

При условие, че нито един от изискваните от Вас трансдюсери за СОП № 3  
не може да работи в режими CW, TVM и TDI, какво налага включването на тези 
изисквания като задължителни? 

Отговор: 

Посочените изисквания са включени като задължителни с оглед 
предоставяне на възможност за съответните лечебни заведения за разширяване 
обхвата на диагностиката чрез последващо надграждане на апаратурата със 
съответните трансдюсери. 
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Въпрос: 

В т. 3.4 по СОП № 3 е посочено изискване „Да има възможност за: 
трапецоидални,  дуплекс, триплекс, 3D.“ Кой от режимите 3D да бъде включен, след 
като няма изискване за наличие на софтуер за 3D и подходящ трансдюсер за това? 
Значи ли, че се изисква режим “3D свободна ръка”, който  отдавна не се практикува 
в света, повече от 6 години.  

Отговор: 

В посоченото изискване е допусната техническа грешка и режим 3D не 
представлява основно изискване към апаратурата по СОП № 3.  

Въпрос: 

В изискване 4.1 по СОП № 4 е посочено „Минимално 15” цветен монитор с 
плосък дисплей, с висока резолюция мин 1400 х 1050 пиксела и дигитална настройка 
на контраста.“ При условие, че съвременните ехографи са комплектувани с 
монитори поддържащи формат 16:9 и съответни резолюции за този формат 
(примерно 1600:900 pix) , допустими ли са такива предложения? 

Отговор: 

Да, допустими са. Ако мониторът поддържа различен формат, следва да 
бъде със съответната за формата висока резолюция, позволяваща високо качество на 
изображението. 

Въпрос: 

В изискване 4.7 по СОП № 4 е посочено „Твърд диск за запис и съхранение 
на данни (HDD) не по-малко от 320 GB.“ Новите портативни ехографи са оборудвани 
със съвременните бързи и надеждни електронни „дискове“  тип SSD . Възможно ли 
е да бъдат предлагани  апарати  с дискове SSD, като по-добра алтернатива на HDD? 

Отговор: 

Да, възможно е. Предложения с по-съвременни технологични решения ще 
се приемат като по-добри от минимално изискваните. 

Въпрос: 

В изискванията  4.12, 4.13 и 4.14 по СОП № 4 са посочени трансдюсерите, 
които  да бъдат включени в предложенията. При условие, че в общите изисквания за 
позицията няма дефинирани области на приложение (както е уточнено в позиция 
№3/ т.3.2), така описаните  трансдюсери се препокриват в голяма част  в 
приложенията си. Какво налага да има въведен честотен диапазон 4.0 до 11MHz за 
секторен трансдюсер от изискване 4.12 при условие, че този диапазон е характерен 
само за един известен производител, а няма посочени честотни диапазони за другите 
трансдюсери? 
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Отговор: 

Изискванията за конкретните трансдюсери и за честотния диапазон на 
секторен трансдюсер са обвързани със заявените специфични потребности на 
лечебните заведения – бенефициенти. 

Въпрос: 

Какви да бъдат приложенията на трансдюсерите от 4.12, 4.13 и 4.14 по СОП 
№ 4? (например  „кардиология неонатално“ , „мозъчно черепна неонатално“, 
„абдоминално за новородени “  и т.н.) 

Отговор: 

Предметът на цялата обществена поръчка е медицинско оборудване, 
предназначено за деца, както е посочено в обявлението за обществената поръчка, 
поради което по подразбиране областите на приложение на апаратурата по СОП № 4 
са педиатрия и неонатология. 

Въпрос: 

Спецификацията на СОП №4 съвпада на 95%  с обявената в ОП на МЗ, която 
в момента се разглежда. Единствената разлика е, че там се изискват два трансдюсера, 
а не три. Оценката на експертите от МЗ за прогнозна стойност на апарата с два 
трансдюсера е два пъти по-ниска. Какво налага тази драстична разлика с повече от 
30 000 лева в  прогнозните цени  при условие, че допълнителният трансдюсер не е 
матричен или ТЕЕ?  

Отговор: 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена при прилагане 
на правилата по чл. 15 от ЗОП, в които няма изискване за съобразяване със 
прогнозната стойност на поръчки с аналогичен или сходен предмет, възлагани от 
друг/и възложител/и, тъй като това не е пазарен показател. Прогнозната стойност не 
ограничава потенциалните участници в процедурата да оферират цени на 
апаратурата, които да са по-ниски от прогнозната стойност на поръчката, стига 
апаратурата да отговаря на минималните технически изисквания и нейната цена да 
не се третира от закона като дъмпингова по смисъла на чл. 70 от ЗОП при сравнение 
с цените, предложени от другите участници. 

Въпрос: 

За всички СОП има изискване за предоставяне на „Други параметри, 
допълнителни възможности и функции“, които ще бъдат оценявани с  20 точки за 
съответната позиция. Тези параметри, възможности и функции трябва ли да са част 
от комплектацията и цената, или могат да бъдат опции, или и двете? 

Отговор: 

Посочването на други параметри, възможности и функции на апаратурата 
не е задължително, но подлежи на оценяване по съответния показател за оценка на 
офертата при избрания критерий „икономически най-изгодна оферта“.  
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При изготвяне на офертата се допускат варианти по всички позиции, които 
следва да представляват цялостно предложение за съответната позиция (техническо 
предложение със съответни параметри и съответна цена). Всеки предложен вариант 
подлежи на оценяване, като съответният участник участва в крайното класиране 
само с варианта, получил най-висока оценка. 

 
 
 
 
 

 

С УВАЖЕНИЕ,                                                              
 

       /П/ 
 

 
                                                 РОСЕН КОЖУХАРОВ 

                             ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА  
                                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 


