Република България, издадено от производителя или оторизирано от него лице. За
доказателство се представя копие от писмото.Когато то е оторизирано лице, то се
представят и доказателства за оторизацията.
5.Всеки участник следва да декларира, че за изпълнение на договора ще разполага с
поне едно лице, което е преминало курс на обучение за сервизна поддръжка на апара-

турата. За целта се декларира посоченото обстоятелство в офертата или за доказателство се прилага документ за преминатото обучение от производителя или от
оторизирано от него лице (в случай наоторизирано лице обучител, то се прилагат
документи за оторизацията). Ако в офертата се декларира това обстоятелство, то преди
склюване на договора избраният за изпълни-тел е длъжен да предостави документ за
преминатото обучение от производителя или от оторизирано от него лице.
6.Срок на изпълнение на поръчакта- не повече от 90/деветдесет/календарни дни.
7.Срок на валидност на офертата - 60/шесдесет/календарни дни ,считано от датата на
крайния срок на подаване на офертата
Комисията реши:
1.Офертите на участника е допустима за участие в процедурата за обществена поръчка с
предмет:,, Доставка,монтаж и инсталиране на преносима система за телемедицина”тъй като е
в съответствие с изискванията на ЗОП и възложителя.
2. Техническото предложение отговаря на всички технически спецификации, изискани от
възложителя и упоменати по-долу и са максимално доказани:

a. доставка на преносима система за телемедицина, приспособена за
ползване в линейка от екипите на спешна помощ. Системата да е лека и
удобна за ползване. Да регистрира ЕКГ – 12 канала, NIBP, SpO2,
дихателна честота и CO2, дефибрилатор и функция „Пейсър“.
b. функция телемедицина за изпращане в реално време от отдалечени точки
в страната до центъра за спешна помощ на всички мониторирани
жизнени показатели.
c. системата да е актуална и съвместима с практиката в ЕС и
международните стандарти.
d. да се осигури обучение и поддръжка.
Техническа спецификация на предлаганата система за телемедицина е:
№
Описание
1.
Обща информация
1.1
 Доставка на преносима система за телемедицина
 Монтаж на оборудването в линейка
 Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър на
Възложителя
 Обучение за работа със системата
 Гаранционна поддръжка
2.
Основни функции и характеристики на медицинската апаратура:
2.1
Потребителски интерфейс за управление на всички функции на системата на
български език
2.2
Цветен дисплей с висок контраст и с диагонал подходящ за избраните на
мониториране параметри:
 Дисплей – ≥ 8 инча
 Едновременен Мониторинг на ≥ 6 параметрични криви и всички измервани
параметри
 Регулируема яркост ≥ 10 нива
2.3
Вграден принтер
 Термо принтер
 Ширина на хартията ≥ 100мм
 печат на ≥ 6 ЕКГ криви едновременно
2.4
Функция ЕКГ
 Мониторинг на ≥ 6 канално ЕКГ в реално време
 Запис на 12 канално ЕКГ за настоящ и предходен пациент

2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
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 Изпращане на 12 канално ЕКГ към факс, е-мейл и сървър за телемедицина
Функция NIBP за измерване на артериално кръвно налягане
Функция SpO2 за измерване на сатурация и периферен пулс
Функция Капнометрия за следене на дихателна честота и нивото на CО2 в
издишания въздух
Функция дефибрилация
 Бифазен в автоматичен (AED) и ръчен режим
 Дефибрилация посредством многократни шокови електроди и/или
еднократни адхезивни електроди.
 Време за зареждане до максимална енергия ≤ 5 секунди
Функция Пейсър с режими „FIX” и “DEMAND”
Функция телемедицина за изпращане в реално време към сървър за телемедицина
на всички мониторирани жизнени показатели:
 ЕКГ 12-канално, Сърдечна честота, Кръвно налягане, Сатурация,
Периферен пулс, Капнограма, Дихателна честота
 Събития и аларми
 Данни за пациента
 Двупосочна връзка, позволяваща както предаване, така и приемане на
данни от сървър за телемедицина
 Комуникационна среда за пренос - GSM мрежа
 Съвместимост със сим-карти на всички локални GSM оператори. Сим карта
с активиран трафик на данни (за сметка на Възложителя)
Общо тегло на системата заедно с батериите и аксесоарите - не повече от 10кг
Електрическо захранване:
 Брой батерии, вградени в устройството ≥ 2
 Непрекъсната работа на батерия ≥ 8 часа
 Показване на дисплея в минути на реалното оставащото време за работа на
батерията
 Време за зареждане на батериите от 0 до 100% ≤ 2 часа
Температурен работен диапазон от ≥ -20 °C до +55 °C
Степен на защита ≥ IP55
Монтаж:
 Системата за пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина да се
монтира в линейка, посредством специализирана стойка.
 Стойката за монтаж да осигурява устойчиво закрепване и да притежава
сертификат за съотвествие с изискванията на стандарт EN 1789 за фиксация
на медицински устройства в линейка.
 Стойката да позволява автоматично зареждане на батериите на системата с
напрежение 12V без нужда от включване на допълнителни кабели и
конектори към устройството, за да се осигури бърз монтаж и демонтаж.
Медицински софтуер за телемедицина:
 Медицинският софтуер за телемедицина да е на български език.
 Софтуерът, нужен за функциониране на преносимата система за
телемедицина да се инсталира на сървър, осигурен от Възложителя .
 Контролът на достъпа до медицинския софтуер за телемедицина да става
посредством потребителско име и парола.
 Достъпът до медицинския софтуер за телемедицина да е възможен, както от
работните станции на Възложителя, така и от мобилни таблети/смартфони,
покриващи минималните изисквания на производителя. Достъпът да се
осъществява посредством уеб-интерфейс през браузъра на всички масово
ползвани потребителски операционни системи и да не изисква инсталиране
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на допълнителен специализиран софтуер.
 Медицинският софтуер за телемедицина да може да приема и да
визуализира в реално време всички измервани и предавани от преносимата
система за телемедицина жизнени параметри, събития и аларми.
 Медицинския софтуер за телемедицина да дава възможност за двупосочна
връзка – както от преносима система за телемедицина към сървъра, така и
от медицинския софтуер за телемедицина към преносима система за
телемедицина
 Медицинския софтуер за телемедицина да осигурява
сигурна/защитена/връзка до сървърната система.
Гаранционен срок и техническа поддръжка:
 Гаранционният срок на доставеното оборудване да бъде не по-малко от 36
месеца след приемане на оборудването.
 Изпълнителят да осигури сервизна възможност за отстраняване на
възникнали проблеми с оборудването на място в срок до 72 часа от
уведомяване за повредата.
 При невъзможност за отстраняване на повредата, Изпълнителят да достави
заместващо оборудване, като в този случай гаранционният срок на
повреденото оборудване се удължава с времето за нейното отстраняване.
 Изпълнителят провежда тестове, профилактика на системата и инструктаж
на персонала на всеки 6 месеца от пускането и в експлоатация в рамките на
гаранционния срок, за да гарантира правилното и функциониране.
Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO
9001 или еквивалент
Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO
13485 или еквивалент
Предлаганото оборудване и медицинския софтуер за телемедицина следва да
съответстват на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС
Сертификат за съответствие на предлаганото оборудване и стойката за монтаж в
линейка със стандарт EN 1789 или еквивалент
Сертификат за степен на защита ≥ IP55 по стандарт EN 60529 или еквивалент
Всеки участник следва да представи оригинални каталози, брошури, техническа
документация, снимков материал, екранни менюта и други приложими документи
на производителя, изрично доказващи всеки един параметър от предложената
преносима система за телемедицина и медицински софтуер за телемедицина.
Задължително също така се прилага и: 1) декларация за съответствие на
медицинското изделие съгл. чл. 14, ал. 2 ЗМИ от производителя или негов
упълномощен представител или 2) сертификат по чл. 76 ЗМИ от нотифициран
орган, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за
изделието

Комисията пристъпи към оценка на подадената оферта по следната методика:
Критерий за избор – икономически най-изгодната оферта.
Методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а от ЗОП:
Показатели за оценка и тяхната относителна тежест и методика за определяне на
комплексната оценка на офертите:
Критерии:
К1: Цена /в български лева, /без включен ДДС/.
Тя е или цяло или дробно число. Ако е дробно число, се закръгля до втори знак
след десетичната запетая /до стотни/.
Посочва се обща цена за изпълнение на поръчката, която да включва всички
изброени дейности от предмета на поръчката. Цената е фиксирана, крайна, включва

всички дейности и всички разходи /преки и непреки, в т.ч. за мита, такси, данъци,
застраховки, транспорт, труд, опаковки, замяна на некачествена стока/, за изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на възложителя и документацията на поръчката, в
пълния й обем, в срок, с необходимото качество, както и печалбата на изпълнителя.
Цената е крайната и максималната цена /обща стойност/, която възложителят ще
заплати за изпълнение на поръчката, при условие, че изпълнението бъде прието от
възложителя изцяло и без забележки.
Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по
следната формула:
К1 = Ц минимум х 100,
Ц участник
където „Ц минимум” е най-ниската предложена цена /в лева, без ДДС/, а „Ц
участник” е предложената от съответния участник цена /в лева, без ДДС/.
Тежест – Т1 = 0,70
К2: Срок за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското
оборудване /в т.ч. батерии/, считано от датата на приемането на оборудването от
възложителя /от датата на приемателно-предавателния протокол за предаване на
възложителя за експлоатация/. Предложеният от участника гаранционен срок не може
да бъде по-кратък от 36 /тридесет и шест/ месеца.
Участниците получават от 1 до 100 точки, като предложенията се оценяват по
следната формула:
К2 = С участник х 100,
С максимум
където „С участник” е предложеният от съответния участник срок за
гаранционно обслужване и поддържане /в месеци, но не по-кратък от 36 месеца/, а „С
максимум” е най-дългият предложен срок за гаранционно обслужване и поддържане.
Тежест – Т2 = 0,30
Предложенията по К2 /за срок/ трябва да бъдат в месеци /цели числа/.
Комплексната оценка на всяко предложение и класирането на участниците в
конкурсната процедура се извършва по следната формула:
К = К1хТ1 + К2хТ2
Максималната комплексна оценка е 100 точки.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
Комисията извърши оценяване на офертата на участника по показател „Срок за
гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване /в т.ч. батерии/,
считано от датата на приемането на оборудването от възложителя /от датата на
приемателно-предавателния протокол за предаване на възложителя за експлоатация/.
Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 36
/тридесет и шест/ месеца".
Участникът е предложил 36 /тридесет и шест/месеца и -получава
оценкаЗО/тридесет/точки,определена по следната формула:
К2хТ2 = С участник х 100 х 0.30 = 36 х 100 х 0,30 = 1x100=100 х 0,30 = 30
С максимум
36

Комисията пристъпи към оценяване на офертите по показател "Цена".
Участникът е предложил следната цена:
41232/четиридесет и една хиляди двеста тридесет и два / лв.без ДДС,която не
надвишава прогнозната стойност на възложителя и получава оценка 70/седемдесет/точки,
изчислена по следната формула:
К1хТ1 = Ц минимум х 100 х 0,70 = 41232 х 0,70 = 1х 0,70 - 70
Ц участник
41232
Комисията определи комплексна оценка на участника в размер на 100/сто/ точки ,по следната
формула:
К = К1хТ1 + К2хТ2= 70+30 = 100
Комисията извърши класиране.
I- во място „МЕДСИС"ООД,гр.София,ул."Стара планина"№31-33,ет.П,офис 5
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. Комисията приключи
своята работа на 18.11.2014 г.в 09.00 часа.
КОМИСИЯ:
Председател: Д-р Милен Динев Тодоров - отговорник на ФСМП-Плевен
Членове: 1. Иван Колев Карапанчев - юрист .......................................
2.Христо Веселинов Маринов- компютърен инженер .........
3.Рени Борисова Добрева - гл .счетоводител на ЦСМППлеве]
4.Маргарит Йотов - технически консултант ремонт
мед.техни
Настоящият протокол подписан от комисията ,заедно с цялата документация по обществената
поръчка се предоставят на възложителя на 18.11.2014г. в 09.00 часа.

