
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
4600 гр.Велинград,бул."Хан Аспарух" И2 35,тел.0359 52115,факс 0359 54341

До Управителите на:
.Дъчмед Интернешанъл" ЕООД
Ул. .Бигла" И248, ет.2
Факс:02 920 0384

"Фрезениус Медикъп Кеър" ЕООД
Габрово, ул. "Любен Каравелов" И226, ет.4
Факс: 066 806 169

"Илан Медицинска Структура" ООД
Варна, ул. .К. Шиваров" И29, ВХ.Б
Факс:052 612 258

.Тримел Медикал" ООД
София, ул. "Хайдушка гора" И2 59-63, вх.1, ет.Г, офис1
Факс 02 4811513

.пос- ООД
Ж.к. Красно село, бл.12, ВХ.А, ап.3
1680 София.факс (02) 955 9885

"ЕЛ ДОРА" ЕООД
София 1680,ул."проф.димитър Атанасов" И2 16
Факс:02 8504301

"Сани Мед" ЕООД
Гр. София, бул. "Цар Борис ПГ' 201А, офис 1
Факс:02 987 9533

"Софарма трейдинг"АД
1756 гр.София.ул. "Лъчезар Станчев" И2 5
Факс 028133666

.Дъчмед Интернешанъл" ЕООД
Ул. .Бигла" И248, еТ.2
Факс:02 920 0384

"МЕДИМАГ-МС" ООД
София 1404, ж.к. "Манастирски ливади"N2114,
Сградата на Евроцентър, ет. 3,Факс: 029582181

.Ауто инженеринг холдинг груп" ООД
Гр.София 1505,ул."Стара планина" И2 31-33,ет.2,офис 5
Факс 02/8066344

.Бултехномед=ОО Д
Гр.Пловдив.ул.Ъогомил" И2 91
Факс 032 649805

Уважаеми Дами и господа,

Във връзка с участието Ви в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за
нуждите на "МБАЛ Велинград" ЕООД по обособени позиции", по проект.Л'емонт, обновяване и оборудване
на "МБАЛ Велинград" ЕООД", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/l.1-
1112011/014, които се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма "Регионално развитие"
2007-2013 г., Приложено Ви представям в срок отговори на постъпили въпроси с ВХ. И2 028-01-215/О5.032013г.
свързани с документацията на обществената поръчка.



1.0тносно поз.4.8., моля уточнете:

1.1. За какво приложение и в каква окомплектовка следва да бъде оферирана посочената ортопедична

приставка?

Отговор: Ортопедичната приставка трябва да позволява провеждане на всички видове хирургически

интеревенции на горен и долен крайник, тракция, поставяне на ортопедични протези. Ортопедичната приставка

трябва да бъде окомплектоеана с транспортна количка.

1.2. Електрохирургичният мотор за оргспелични цели трябва ли да включва стандартно ползваните в

ортопедия ръкохватки и приставки?
Отговор: Моторната система да включва две самостоятелни рькохватки. Едната за пробиване и използване на
киршнерови игли, а другата за осцилация Окомплектацията да включва, както следва: две рькохватки, педал,
моторна система за захранване на ръкохватките, един накрайник за пробиване и един накрайник за осцилация,
гъвкав кабел, контейнер за стерилизация. i',

2.0тносно лоз.4.8. и поз. 6.6. , моля уточнете дали анес~~иологичните апарати трябва да бъдат

окомплектовани с изпарители за летлив анестетик? Колко броя и от какъв вид? За същите апарати, моля

уточнете следва ли да притежават мониториране на налягането в дихателните пътища на пациента,

дихателните обеми и инспираторния кислород, които параметри са се наложили като задължителни за

анесгезиологичните апарати?

Оm.говор: Анестезиологичните апарати от поз. 4.8 и 6.6. трябва да бъдат окомплектовани с изпарител за

изофлоран и да притежават мониторинг на налягане, дихателен обем и инспираторен кислород.

3.0тносно п03.5.4. И поз. 9.10. , моля уточнете с каква окомплектовка следва да бъдат оферирани

респираторите? Трябва ли да бъдат монтирани на мобилен статив, да имат овлажнител на дихателната

смес, гъвкав статив за пациентния кръг?
Отговор: Респираторите по поз.З.«. и поз. 9.10. трябва да бъдат окомплетоеани с всичко необходимо за работа
като интензивни стационарни респиратори, а именно: мобилен статив, микропроцесорен овлажнител на
дихателната смес, гъвкав статив за пациентния кръг, автоклавируеми сензори за поток, автоклавируем
пациент ен кръг.

4.0тносно поз.4.5., ПОЗ.5.2. и поз. 9.1., моля уточнете с каква окомплектовка следва да бъдат сферирани

централните мониторни станции, споменати в тези позиции? Колко на брой дисплеи и с каква големина

на екрана? UPS устройство за сървърите? Мрежови принтери?
Отговор: Всяка от централните мониторни станции по nоз.4.5., поз. 5. 2. и поз. 9.1 трябва да бъде
окомплектована с два дисплея с плосък екран с достатъчна големина за ЯСНО визуализиран е на данните от всички
монитори в мрежата, UРSусmройство за сървъра, мрежов принтер, суич, стенни LAN кутии, съответни кабели
и всички други компоненти, необходими за изграждане на мрежата в съответното болнично отделение.

5.0тносно всички позиции за пациентни монитори, а именно 4.4, 4.5., 4.6.,5.2.,9.1. и 9.2.:

За част от позициите са посочени мин. 120 часа трендов запис, а за другата част - мин.Тбх часа трендов

запис. Касае се за еднаква по вид и предназначение апаратура, затова моля уточнете каква памет за

тренд записи следва да имат пациентните монитори от всички посоч.ени по-горе позиции? Минимум

120 часа или минимум 168 часа?

Отговор: Всички пациентни монитори по поз. 4.4, 4.5., 4.6., 5.2., 9.1. 11 9.2. трябва да имат памет за J\1ш/имум 120

часа графични и цифрови трендове.

б.Относно поз. 4.1 и поз. 6.1. моля уточнете:

6.1. С колко на брой и какви по вид трансдюсери следва да бъдат окомплектовани ехографите в двете

позиции?



Отговор: Ехографът по поз. 4.1. трябва да бъде окомплектован с два трансдюсера: линеен и конвексен. а

ехографа по 170з.6.1. - с три тронсдюсера: линеен, обемен конвексен и ендовагинален.

6.2. Относно поставеното изискване "ИЗХОДИ - S-video, VGA, BNC, сериен порт, мрежов

интерфейс" ще приеме ли Възложителят други видове, различни от посочените, интерфейсни портове

водещи до същия резултат?
Отговор: Участниците следва да предложат апаратура, отговаряща на минималните изисквания, заложени в
техническата спецификация за позиция 4.1. "МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЕХОГРАФ - 1 бр п и позиция
6.1. "ДИГИТАЛЕН АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУ]{ОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, СТАЦИОНАРЕН ТИП - 1 бр.". Участниците са
свободни да предложат еквивалентни или по-добри технически параметри от описаните в техническата
спецификация.

Относно поз. 4.12.:

6.1. Изискване "AВS (Automatic Brightness Stabi]izer)" е осъществено по различен начин при различните

производители. Ще приеме ли Възложителят предложения с различно наименование (контрол на
j '\

яркостта) на съответната функция?
Отговор: Участниците следва да предложат апаратура, отговаряща ~aiмиНUNlалните изисквания, заложени в
техническата спецификация за позиция 4.12. "МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С-РАМО - 1 бр." Участниците
са свободни да предложат еквивалентни или по-добри технически параметри от описаните в техническата
спецификация.

6.2. Изискване "Високоскоростен въртящ се анод". Възложителят ще приеме ли еквивалентно
техническо решение за апарат със стационарен анод при положение, че е спазено посоченото
изискване "Капацитет: 300 kНU"?

Отговор: Участниците следва да предложат апаратура, отговаряща на минималните изисквания, заложени в
техническата спецификация за позиция 4.12. "МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С-РАМО - } бр" Участниците
са свободни да предложат еквивалентни или по-добри технически параметри от описаните в техническата
спецификация.

6.3. Моля разяснете абревиатурите на латиница посочени към .лжопични режими на работа", а именно
"Normal: O.l-4тА; SIF: 8 тА; M/F: 0.1~4 тА; Boost: 20 тА"

Отговор: Предлаганите апарати ПО поз. 4.12. "МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С-РАМО - 1 бр" трябва да
притежават следните минимални скопични режими на работа:
- Продължителна скопия при мин. 8тА;
- Флуороскопия "половин ниво" или" ниска доза" при макс. 4тА;
- Пулсова скопия;
- Режим с усилени параметри на експозицията.

7.0тносно поз. 4.13. и 8.1., моля уточнете с каква окомплектовка - консумативи и аксесоари, следва да бъдат

оферирани плазмените стерилизатори за да се осигури нормалното им функциониране.

Отговор: Плазмените стерияизатори по поз. 4.13. "ПЛАЗМЕН СТЕРИЛИЗАТОР 50л. -} бр" и 8.1. "ПЛАЗМЕН
СТЕРИЛИЗАТОР 100л. -} бр" трябва да бъдат окомплетоеани със следното: Стерилизационен агент (мин. 500
мл.), Химични индикатори на ленти (мин. 500 бр.), Фолио с химичен индикатор (мин. } ролка), Термолепачка за
фолио, Биологични индикатори (Mi .!!. 30 бр.), Биологичен инкубатор, Термочувствителна nринmерна хартия (\1ин.
20 ролки), /\411Н. 2 бр. протектори з'n\заКУУfl.l-nшvtnа,мин. 2 бр. контейнери за аксесоари, мин. 2 бр. въздушниv \\
филтри.', \ ,,;--,JY
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