
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
4600 гр.Велинград,бул."Хан Аспарух" N2 35,тел.0359 52115,факс 0359 54341

До Управителите на:
"Дъчмед Интернешаньл" ЕООД
Ул. .Бигла" NQ48,ет.2
Факс:02 920 0384

"Фрезениус Медикъл Кеър" ЕООД
Габрово, ул. "Любен Каравелов" NQ26,етА
Факс: 066 806169

,,илан Медицинска Структура" ООД
Варна, ул. "К. Шиваров" NQ9,вх. Б
Факс:052 612 258

.Тримеп Медикал" ООД
София, ул. "Хайдушка гора" NQ59-63, вх.1, ет.1, офис1
Факс 02 4811513

\ .~

,,пОС" ООД,
ж.к. Красно село, бл.12, вх.А, ап.3
1680 София.факс (02) 9559885

"ЕЛ ДОРА" ЕООД
София 1680,ул."проф.димитьр Атанасов" NQ16
Факс:02 8504301

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

"Софарма трейдинг"АД
1756 гр.София,ул. "Лъчезар Станчев" NQ5
Факс 02 8133666

"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД
Ул. .Бигла" NQ48,ет.2
Факс:02 920 0384

"МЕДИМАГ-МС" ООД
София 1404, ж.к. "Манастир ски ливади'Зчэ Пч,
Сградата на Евроцентьр, ет. 3,Факс: 029582181

"Аута инженеринг холдинг груп" ООД
Гр.София 1505,ул."Стара планина" NQ31-33,ет.2,офис 5
Факс 02/8066344

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.лРемонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград"
ЕООД", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161POOOl/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. N2 333-09-6/О1.03.2013г.
свързани с документацията на обществената поръчка.

3.1. ВИДЕОГАетроекоп, ВИДЕОДУОДЕноекоп в комплект с видеосистема,
източник на студена светлина, помпа, видеотролей - 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Цветна система: ПАЛ
Инструментен канал:мин. 2,8 мм; Диа гетьр: не по-голям от 10.0шш; Работна дължина:
Мин. 1100тт;

• Въпрос: Поради факта, че гастроскопи с такава работна дължина не се предлагат
от нито един водещ производител на ендоскопска апаратура, като OLYMPUS,
FUJINON и РЕ ТАХ ще бъдат допуснати апарати с работна дължина
мин.1030мм.?; \ ~

Флексия: нагоре: мин.2000 /2200 надолу.Гбо"

Въпрос: Поради факта, че гастроскопи с такава флексия надолу 1600 не се
предлагат от нито един водещ производител на ендоскопска апаратура, като
OLYMPUS, FUJINON и PENT АХ ще бъдат допуснати апарати с флексия надолу
мин.900?; ,'.

дясно/ляво: МИН.1100 /1100

• ВЪПЕОС:Поради факта, че гастроскопи с такава флексия дясно/ляво мин.1100

/11 О се предлагат само от един производител на ендоскопска апаратура -
фирма PENT АХ, което се явява нарушение на ЧЛ.32 от ЗОП: "Техническите
спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или
участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки
пред конкуренцията" ще бъдат ли допуснати апарати с флексия дясно/ляво: мин.
1000/1000 ?);

Фокус: мин. От 3-180 м 1.

• Въпрос: Поради факта, че гастроскопи с такъв Фокус: мин. От 3-180 мм. не се
предлагат от нито един водещ производител на ендоскопска апаратура, като
OLYMPUS, FUJINON и PENTAX ще бъдат допуснати апарати с Фокус: мин. от
3-1 оо мм.?;

3.2. ВИДЕокалонаекап в комплект с видеосистема, източник на студена
светлина, помпа, видеотролеи - 1бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Цветна система: PAL
Инструментен канал.мин. 2,8 мм;
Диаметър: не по-голям от 10.0шш;

• Въпрос: Поради факта, че колоноскопи с диаметър не по-голям от 10,0 мм. По
световните стандарти са ултратънки и предимно с педиатрищ{а насоченост.
Следва ли да приемем, че е допусната техническа грешка и ще бъде ли допуснат
видеоколоноскоп със стандартен диаметър, а именно не по-голям от 12,8 мм.?



Работна дължина: мин. 1100мм.
Флексия: нагоре: мин. 2000/2200 надолу: 1600
• Въпрос: Поради факта, че колоноскопи с такава флексия нагоре: мин. 2000 /2200

се предлагат само от един производител на ендоскопска апаратура - фирма
PENTAX, което се явява нарушение на ЧЛ.32 от ЗОП: "Техническите
спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или
участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки
пред конкуренцията" ще бъдат ли допуснати апарати с флексия нагоре: мин
18007);

дясно/ляво: мин. 1100 /1100
Фокус: мин. От 3-180 мм.

• Въпрос: Поради факта, че колоноскопи с такъв Фокус: мин. От 3-180 мм. не се
предлагат от нито един водещ производител на ендоскопска апаратура, като
OLYMPUS, FUJINON и PENTAX ще бъдат допусJ~~ апарати с Фокус: мин. от
3-100 мм.7; i

Отговор: Участниците следва да предложат апаратура.отговаряща на
минималните изисквания, заложени в техническата спецификация за обособена
позиция 3.1."Видеогастроскоп, Видеодуоденоскоп в комплект с видеосистема,
източник на студена светлина, помпа, видеотролей - 1 бр." и позиция
3.2."Видеоколоноскоп в комплект с видеосистема, източник на студена светлина,
помпа, видеотролей - 1 бр.". Участниците са свободни да предложат еквивалентни
или по-добри технически параметри от описаните в техническата спецификация .
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