
































Приложение  към документацията 
 
 

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА, ПУСКАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИГИТАЛНА 
МАМОГРАФСКА УРЕДБА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – 

РАЗГРАД“ АД 
 

1. Предметът на поръчката 
„Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на 

дигитална мамографска уредба за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ 
АД“. 

2. Общо описание на уредбата, предвидена за доставка :  
ДИГИТАЛНА МАМОГРАФСКА УРЕДБА – фабрично нова, произведена след 

01.01.2019 г., неупотребявана, нерециклирана, вкл. без рециклирани части или 
компоненти, в пълна изправност и годна  за работа по предназначение. 

Дигиталната мамографска уредба трябва да бъде разрешена за употреба на територията 
на Република България по реда на Закона за медицинските изделия, да отговарят на 
изискванията на Медицински стандарт „Образна диагностика”, Наредба № 2 от 05.02.2018 г. за 
условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, да притежава 
всички необходими маркировки и други обозначения, съгласно действащото в страната 
законодателство и да е придружена от всички необходими документи, съгласно изискванията 
на българските и съответните международни норми и стандарти. 

Минималните изисквания и технически параметри на дигиталната мамографска уредба 
са подробно описани в приложена техническа спецификация. 

3. Място на изпълнение на поръчката – франко сградата на лечебното заведение 
„МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, в гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2, I корпус, блок 
4, етаж 2., кабинет за рентгенова диагностика на Отделение по образна диагностика. 

4. Количество и/или обем 
1 бр. Дигитална мамографска уредба, предвидена за доставка е описана подробно в 

Техническа спецификация. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на всички поставени за 
нея минимални изисквания в Техническата спецификация. Дигиталната мамографска уредба 
трябва да бъде разрешена за употреба на територията на Република България по реда на 
Закона за медицинските изделия, да отговаря на изискванията на Медицински стандарт 
„Образна диагностика”, Наредба № 2 от 05.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване 
защита на лицата при медицинско облъчване, да притежава всички необходими обозначения, 
маркировки и други данни, в съответствие с действащото в страната законодателство и да е 
придружена от всички необходими документи, съгласно изискванията на българските и 
съответните международни норми и стандарти.  

Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена 
поръчка/Предметът на поръчката включва: 

 Доставка (на мамографска апаратура); 
 Монтаж; Инсталация/и; Настройки; Предварителни изпитвания; 
 Подготовка на пълна документация за издаване на лицензия от АЯР; 
 Пускане в експлоатация на дигиталната мамографска уредба; 
Обучение на специалистите от лечебното заведение за работа с уредбата, с 

продължителност минимум 8 /осем/ работни дни в рамките на един месец; 
Гаранционен сервиз и поддръжка на доставената апаратура.  



Участието в процедурата е комплексно за доставка/изпълнение на всички 
компоненти на предвидена дигиталната мамографска уредба, както на предвидените 
дейностите. 

 
КОД ПО CPV: 33111650-2- „Устройства за мамография“ 
 
5. Прогнозна стойност на поръчката  
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 250 000,00* (двеста и петдесет 

хиляди) лева без ДДС. 
*Посочената прогнозна стойност е максимална и не може да бъде надвишавана. 

Ценова оферта на участник, в която се предлага цена по-висока от посочената прогнозна 
стойност, ще бъде отстранена на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 

 
6. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 18 /осемнадесет / месеца, считано от 
датата на сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка.  

 
Сроковете за изпълнение на отделните дейности включени в настоящата поръчка са 

посочени в проекта на договор, като: 
 срокът за доставка на апаратурата е до 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата 

на получаване на писмена заявка от Възложителя, след подписване на договора за 
доставка; 

  срокът за монтажа, инсталации, настройки, предварителни изпитвания и готовност 
за въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е до 14 (четиринадесет) 
календарни дни от получаване на разрешение за монтаж на апаратурата от АЯР и  
готовност на помещенията за монтаж, което събитие настъпи последно; 

  срокът за изготвяне на всички необходими документи от Участника за издаване на 
Лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР, както и за получаване на здравно заключение от  
РЗИ е до 30 (тридесет) календарни дни от приключване на монтажа, настройките и 
предварителните изпитвания на мамографската уредба; 

  срокът за въвеждане на уредбата в експлоатация* е до 5 (пет) работни дни, считано от 
датата на получаване на лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращо 
лъчение, издадена от АЯР; 

 
*На основание чл.31, ал.13 от  Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и 

реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване: „…Не се инсталира и 
въвежда в експлоатация радиологична апаратура, за която производителят не осигурява 
сервизни части и/или поддръжка на софтуера“. 

* „Чл. 34 . (1) Радиологичната апаратура се придружава при доставка от:  (т 3.) 
декларация за съответствие (СЕ маркировка) съгласно Закона за техническите изисквания 
към продуктите и Закона за медицинските изделия“; 

*Монтажът и въвеждането в експлоатация на Апаратурата следва да се извърши от 
технически лица, които притежават съответните квалификация и опит. 

 
Срокът на Договора изтича след изтичането на по-късния измежду срока на гаранцията 

и срока на гаранционното обслужване на Медицинската апаратура, предмет на Договора. 
 

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на доставената 
апаратура преминава от изпълнителя върху възложителя от датата на подписване на 
протокола за монтаж и готовност за въвеждане на апаратурата в експлоатация. 

 



Участникът следва осигури оригинални/ налични резервни части за апарата/ и/или 
поддръжка на софтуера в срок не по-малко от 8 години след изтичане на гаранционния срок. 

 
 срокът за обучение на специалистите от лечебното заведение е с продължителност 

минимум 8 /осем/ работни в рамките на един месец, считано от датата на получаване на 
лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращо лъчение, издадена от 
АЯР; 

  гаранционният срок на Дигиталната мамографска уредба следба да е не по-малък от 12 
месеца*, считано от датата на въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация, 
след получаване на лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращо 
лъчение, издадена от АЯР.  *Гаранционният срок на апаратурата, в който 
изпълнителят поема пълното и гаранционното сервизно обслужване, се предлага от 
участника и не може да бъде по-кратък от 12 месеца. 

 
Гаранцията на Апаратурата следва да включва:  
1. профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител (ако такава е 

предвидена) и 2 технически ревизии годишно. 
2. отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на 

възложителя, вкл. резервните части, възли и детайли, консумативи и др., необходими за 
извършване на ремонти и профилактики, както и транспорт на специалистите до лечебното 
заведение за диагностика и ремонт / и необходимите специализирани инструменти и уреди/; 

3. актуализации на софтуера (ако такава е предвидена). 
Гаранционното поддържане на Апаратурата следва да се извършва от оторизирана от 

производителя на Апаратурата организация. 
В рамките на гаранционния срок  Изпълнителят следва да отстранява със свои сили и 

средства всички проблеми по Апаратурата, съгласно предложените гаранционни условия и 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

Изпълнителят следва да гарантира пълната функционална годност на 
апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация и 
техническите стандарти за качество и безопасност. 

На основание чл.48, във връзка с чл.49, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
навсякъде в настоящата Техническа спецификация, където  по изключение  са посочени 
конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, 
да се подразбират и еквивалентни, като са задължителни само съответните технически  
характеристики. Могат да се оферират  всички други  еквивалентни, т.е. отговарящи на същите 
технически параметри изделия и технологии. Навсякъде в настоящата Техническа 
спецификация, където са посочени български стандарти, които въвеждат европейски, 
международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически 
спецификации или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, се 
прилагат и/или съответно еквивалентни.  

Същото се отнася за български стандарти, технически одобрения или спецификации, 
отнасящи се до оборудването, както и до използваните материали,  когато няма стандарти по 
предходната точка. 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

ДИГИТАЛНА МАМОГРАФСКА УРЕДБА 
 

Минимални изисквания и технически параметри: 
 

ДИГИТАЛНА МАМОГРАФСКА УРЕДБА 

1.  Рентгенов генератор 
1.1 Високочестотен генератор 
1.2 Мощност, минимум 5 kW 
1.3 Анодно напрежение с обхват, минимум 23 до 35 kV 
1.4 Обхват на mAs, минимум 5 до 500 mAs 
2. AEC Автоматичен контрол на експонацията 
2.1 Автоматична оптимизация на параметрите на лъчение, според плътността на тъканта 
2.2 Автоматичен избор на следните параметри: минимум KV, mAs 
2.3 Възможност за ръчна настройка на параметрите 
3. Рентгенова тръба 
3.1 Въртящ се анод 
3.2 Два фокуса с размери не повече от 0,1 mm и не повече от 0,3 mm 
3.3 Топлинен капацитет на анода, минимум  160 KHU /да се посочи стойност/ 
4. Колиматор 
4.1 Автоматичен или ръчен /да се посочи/ 
4.2 Филтър – родиев /Rh/ или еквивалентен 
5. Решетка за намаляване на разсеяното лъчение 
6. Гентри 
6.1 Моторизирана ротация, минимум ± 180 ° 
6.2 Моторизирано вертикално движение 
6.3 Фокусно разстояние, минимум 65 cm 
6.4 Защитен екран за лицето на пациента 
7. Компресионно устройство 
7.1 Моторизирана и ръчна компресия 
7.2 Визуализация на параметри: плътност на гърдата и сила на компресията 
7.3 Двоен педал за управление на декомпресия и компресия 
7.4 Компресионна плоча с оптимални размери 24 х 30 cm 
8 Вграден плосък дигитален детектор, с размери минимум 24 х 29 cm 
8.1 Тип на детектора: Цезиев йодид или аморфен селен / да се посочи / 
8.2 Детекторна образна матрица, минимум 2 400 х 2 900 пиксела 
8.3 Размер на пиксела, максимум 100 µm 
8.4 Квантова ефективност на детектора /DQE/  при 0,5 lp/mm,  минимум 65 % 
8.5 Дебелина на буки с детектора от страната на гръдния кош / да се посочи в mm / 
8.6 Време за привеждане на детектора в готовност за работа, след включване на уредбата,  

включващо времето за загряване, стабилизиране и калибриране, необходими ежедневно или с 
друга периодичност /да се посочи в секунди/ 

9. Лаборантска работна станция за мониторинг на мамографските образи 
9.1 Цветен LCD или TFT монитор с минимум  2 MP матрица и диагонал минимум 19 “ 
9.2 Капацитет за съхранение на образи, минимум 20 000 
9.3 CD / DVD записващо устройство 
9.4 Автоматично записване на информацията за дозата на пациента в цифровия архив на 

изследването 
10. Лъчезащитен екран за цяло тяло с оловен еквивалент 
11. Лекарска мамографска работна станция 



11.1 Лицензиран софтуер за изобразяване, постобработка, разчитане, рапортуване и съхранение на 
цифрови мамографски изображения върху различни носители, заедно с Viewer /за последващо 
визуализиране/, трансфер, архивиране 

11.2 Оперативна памет RAM /да се посочи в GB/ 
11.3 Твърд диск /да се посочи капацитет в TB/ 
11.4 Видеокарта 

11.5 LCD или TFT  мамографски диагностичен монитор - 2 бр., с минимум 5 MP матрица и 
минимум 21 “ 

11.6 Цветен LCD или TFT монитор с минимум  1,3 MP матрица  
11.7 CD / DVD записващо устройство 
11.8 Постобработка, включваща минимум инверсия, ротация, огледален образ, анотация, 

измервания, моментна снимка 
11.9 Възможност за визуализация на CR или директни дигитални образи от апарати на други 

производители 

11.10 Софтуер за експорт на образните изследвания към наличен в лечебното заведение PACS  за 
архивиране 

11.11 UPS устройство 
12. DICOM 3 функционалност на цялата система 
12.1 DICOM Storage (Send/Receive) 
12.2 DICOM Query/Retrieve 
12.3 DICOM Storage Commitment 
12.4 DICOM Worklist Management 
12.5 MPPS (Modality Performed Procedure Step) 
13. Фантом за качество на образа 
14. Захранващо електрическо табло на мамографската уредба 

 
 

Техническите параметри по техническата спецификация , с помощта на които се 
изчислява  показател „Технически характеристики” в методиката за оценяване са следните: 

- т. 3.3 „Топлинен капацитет на анода, минимум  160 KHU”, за който се вписва „да, 
съответства”, стойност в KHU и се посочват съответните приложени източници за 
доказателство, или  „не съответства” в Сравнителната таблица; 

- т. 8.5 „Дебелина на буки с детектора от страната на гръдния кош”, за която се 
посочва размера в mm и съответните приложени източници за доказателство в 
Сравнителната таблица; /да се посочи размерът/; 

- т. 8.6 „Време за привеждане на детектора в готовност за работа, след включване 
на уредбата,  включващо времето за загряване, стабилизиране и калибриране, необходими 
ежедневно или с друга периодичност“, за което се посочва времето в секунди и съответните 
приложени източници за доказателство в Сравнителната таблица/да се посочи в секунди/; 




























