
Приложение към Решение № ЛС-11-52/ 01.06.2017 г. за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация   

 

ПРОМЕНИ В 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“ 2016/ 2017 г.“ 

 

Промени в Раздел II „Изисквания към изпълнението на обществената поръчка. 
Техническа спецификация“, т. 4 „Технически спецификации“ от документацията и 
Образец № 2….. (за съответна обособена позиция) към нея, както следва: 

 

1. В подт. 4.7 ОП № 7 "Ултразвуков апарат за диагностика в детска възраст и 
неонатология" от документацията и в Образец № 2.7 към нея изискването на т. 7.17 се 
променя: 

Вместо: Да се чете: 
7.17 Вградено алтернативно захранване: 
за не по-малко от 60 мин. 

7.17 Наличие на алтернативно захранване 

 

2. В подт. 4.12 ОП № 12 "Апарат за церебрално функционално мониториране" от 
документацията и в Образец № 2.12 към нея изискването на т. 12.4 се променя: 

Вместо: Да се чете: 
12.4 Представяне на данните съгласно 
БДС. 

12.4 - отпада 
 

 

3. В подт. 4.15 ОП № 15 "Транспортна система за новородени и кърмачета" от 
документацията и в Образец № 2.15 към нея изискването на т. 15.1.4 се променя: 

Вместо: Да се чете: 
15.1.4 Контейнер за овляжняващ модул: 
вместимост мин. 400 мл., без значителен 
разлив при наклон до 45 градуса 

15.1.4 Контейнер за овляжняващ модул:  
вместимост мин. 400 мл, подходящ за 
приложение при наклон 45 градуса 

 

4. В подт. 4.17 ОП № 17 "Мобилен рентгенов апарат" от документацията и в Образец № 
2.17 към нея изискването на т. 17.16 се променя: 

Вместо: Да се чете: 
17.16 Тегло: не повече от 110 кг. 
 

17.16 Тегло: апаратът да бъде с 
ергономична конструкция и тегло не 
повече от 150 кг. 

 



5. В подт. 4.21 ОП № 21 "Пациентен интраоперативен монитор" от документацията и в 
Образец № 2.21 към нея изискването на т. 21.21 се променя: 

Вместо: Да се чете: 
21.21 Визуалната светлинна аларма да 
има три вида светлинен сигнал: бял 
светлинен сигнал за технически 
неизправности, жълт светлинен сигнал 
със сериозен приоритет и червен 
светлиенен сигнал с животозастрашаващ 
приоритет. 

21.21 Визуалната светлинна аларма да 
има три вида светлинни сигнали с 
различни цветове: сигнал за технически 
неизправности, сигнал със сериозен 
приоритет и червен сигнал с 
животозастрашаващ приоритет 
 

 

6. В подт. 4.28 ОП № 28 "Ултразвуков апарат за неонатална и педиатрична 
ехокардиография" от документацията и в Образец № 2.28 към нея изискването на т. 
28.1.3 се променя: 

Вместо: Да се чете: 
28.1.3 Да разполага със сензорен 
(touchscreen) панел за контрол на 
работните менюта: мин.10" 

28.1.3 Да разполага със сензорен 
(touchscreen) панел за контрол на 
работните менюта: мин.8" 

 

7. В подт. т. 4.29 ОП № 29 "Спирометър от среден клас" от документацията и в Образец 
№ 2.29 към нея изискването на т. 29.10 се променя: 

Вместо: Да се чете: 
29.10 Дизайнът на софтуера и хардуера 
да бъде модуларен и флексибилен, 
базиран на стационарна компютърна 
работна станция 

29.10 Софтуер на модулен принцип с 
възможност за разширение и 
надграждане 
 

 

 

 

 

 

 

 


