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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

Предмет на процедура за избор на изпълнител с публична покана на 
основание чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ 

 
Доставката, предмет на възлагане в настоящата процедура за избор на изпълнител, е 
предвидена в рамките на изпълнение на проект „Внедряване на нов интегриран 
диагностичен процес за микробиологично изследване на биологични материали“ по 
договор № BG16RFOP002-1.001-0155-C01 от 18.01.2017г., финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
 
Обект на настоящата процедура е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, 
както и всички необходими дейности, свързани с доставка, монтаж, инсталиране, 
изпитване и въвеждане в експлоатация на обекта на поръчката”. 
 
Предмет на възлагане на настоящата процедура: “Доставка на Автоматизираната 
система за микробна идентификация, базирана на масспектрометрична иновативна 
технология MALDI-TOF”. 
Процедурата е във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-1.001-0155-C01 
/18.01.2017г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност ” 2014 – 2020 г. 
 
Прогнозна обща стойност на процедурата: 365 000 лева /Триста шестдесет и пет 
хиляди лева/ без ДДС 
Прогнозната стойност включва доставката, монтажа, инсталирането, изпитването и 
въвеждането в експлоатация, обучение на персонала на бенефициента, предоставяне на 
инструкции за експлоатация и документи и сертификати съгласно действащата 
нормативна уредба. 
 
Описание: След проведен избор на изпълнител с публична покана (на основание чл. 50, 
ал. 3 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160) и в съответствие с Указания на Управляващия орган на 
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и сключен договор с 
изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените доставки и всички съпътстващи 
предварителни и последващи дейности, свързани с тяхната употреба. 
 
Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА 
 

№ Наименование на 
актива 

Количес
тво 

Минимални технически и/или функционални 
характеристики 

1. Автоматизирана 1 брой  напълно автоматизирана система, използваща мас-
спектрометрична технология MALDI-TOF (Matrix Assisted 
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система за микробна 
идентификация, 
базирана на 
масспектрометрична 
иновативна технология 
MALDI-TOF 

Laser Desorption Ionization Time-of-Flight – мас-
спектрометрия) 

 оборудвана със специална станция за подготвяне на пробите 
за автоматизирано въвеждане на данни и анализ, осигуряваща 
надеждна връзка за информацията на пробите от всяка точка 
на таргет слайда и съответният й AST анализ в модула за AST 
анализ , за подобряване на сигурността и проследяемост на 
пробата.  

 таргет слайдове за еднократна употреба с бар код. 
 специално определени позиции на таргет-слайдовете за 

калибриране 
 наличие на четири таргет слайда, с по 48 позиции всеки, 

които да могат да бъдат анализирани паралелно в системата, 
при което се тестват 192 изолата в един работен цикъл на 
системата.  

 Възможност за включване на софтуера в реално време към 
модул за изследване на антибиотична чувствителност, с цел 
проследяемост на пълни ID/AST проби от пациенти и за 
крайния резултат  

 Лесен за употреба софтуер, който улеснява работния процес 
от подготовката на пробата до зареждането й за анализ 

 Висока резолюция на мас-сигналите  
 Висока чувствителност >10kDa  

Лазер  
 337 nm азотен лазер с фиксиран фокус 
 3 ns пулсова честота – 50Hz (50 лазерни удара в 
секунда) 
 Близо нормално (осево) разпространение на лазерния 
лъч към пробата 
 Лазерна мощност и насочване под софтуерен контрол 

Анализатор 
  Линейна тръба с дължина 1,2 m  
  Вакуум поддържан от две турбомолекулни помпи 
(номинална 250 l/s) с ротационна подкрепа 
 Спиране на лъча за отклонение на нежелани сигнали с висок 
интензитет, например матрични йони 

Диапазон на масата 1 до 500 kDa 
База данни 

 Многоцелева база данни за идентификация на 
микроорганизми, обхващаща всички клинично значими 
щамове, за идентификация на бактерии, плесени, дрожди и 
микобактерии само за няколко минути. 

Система за управление на данните  

 Уеб-базирано приложение за управление на информация, 
осигуряващо цялостно интегрирано управление и работа в 
реално време на анализатора за MALDI TOF мас-
спектрометрия с всички други автоматизирани системи за 
лабораторна микробиология, както и с други системи за 
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управление на лабораторна информация (LIMS) 

 Лесно за използване  приложение, достъпно от всяко място по 
всяко време посредством web достъп 

 Да осигурява и гарантира връзка и интеграция в реално време 
между всички микробиологични аналитични системи като 
тези за микробни култури, системи за идентификация и 
изследване на антибиотична чувствителност, както и други 
информационни системи (LIS). 

 Да осигурява в реално време цялостно управление на 
работния процес. 

 Да осигурява пълно и цялостно управление на информацията. 
 Лесен за използване интерфейс с панел за мониторинг за 

пълен контрол на работния процес по всяко време чрез екрани 
на виртуални работни станции.  

 Да има подход за досието на всеки пациент 
 Виртуални работни станции със сензорен екран, които 

осигуряват бързо въвеждане на мануалните микробиологични 
тестове като такива за Грам оцветяване и морфологични 
резултати.   

 Проследяемост в реално време на информацията за пробите.   
 Отчитане в реално време на клинично значими междинни 

резултати 
 Да предоставят възможност за статистическа функционалност 

като MDRO, управление на замърсените хемокултури и др. 
 Да предоставя в реално време съответната информация за 

конкретен пациент 
 Извеждане в реално време на съобщения и аларми за 

състоянието от всички модулни системи за микробиологичен 
анализ  

 Възможности за предоставяне на качествени резултати по 
ефективен начин 

 Управление на връзката между устройствата чрез решение за 
дистанционен инструментален достъп, на базата на уеб-
технология, която осигурява: 

 Онлайн връзка за асистенция за управление на софтуерните 
актуализации, при повреда, приложение за поддръжка/ 
обучения 

 Опционален модул за предупредителни съобщения за 
критични резултати от проби  

 Опционален достъп на няколко оператора за дистанционно 
управление 

 Опция на системата за управление на данни да има директна 
връзка с апарат за бързо отчитане на антибиограми 

 
 
 
1. Срок за изпълнение 
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Срокът за изпълнение на всички дейности от предмета на настоящата процедура е до 4 
месеца след сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнението 
на проекта по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0155-C01 от 18.01.2017г., който е 
18.01.2018г. 
В офертата си кандидатът следва да посочи срок за изпълнение (доставка, монтаж, 
инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на 
бенефициента) на ДМА в реално число и в календарни месеца. 
Забележка: Предложения, които не съдържат срок за изпълнение и/или съдържат срок за 
изпълнение, попадащ извън посочения максимален срок за изпълнение и/или не съдържат 
срок за изпълнение в реално число и в календарни месеци ще бъдат предложени за 
отстраняване. 
 
2. Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация 
Кандидатът следва да извърши заедно с доставката и инсталиране и пускане в 
експлоатация на ДМА - обект на настоящата процедура с оторизиран персонал, като 
осигури и обучение на персонала на бенефициента относно експлоатацията на ДМА, 
предостави на български език подробна инструкция за експлоатация, включително и 
изискванията за сервизно профилактично обслужване, пълна документация и сертификати 
съгласно действащото законодателство в Р. България. 
Забележка: Предложения, които не съдържат информация относно поемането на 
задължение за изпълнението на дейностите по настоящата точка, както и изпълнението им 
в срока на общото изпълнение на всички дейности по настоящата процедура, ще бъдат 
предложени за отстраняване. 
 
3.Гаранционен срок 
Кандидатът следва да предложи в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен финален 
приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата след инсталиране 
и пускане в експлоатация на ДМА-обект на настоящата процедура. 
Кандидатите не могат да предлагат гаранционен срок по-малък от 12 (дванадесет) 
календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния финален приемо- 
предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата и по-дълъг от 48 
(четиридесет и осем) календарни месеца. 
Забележка: 
Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за 
отстраняване. 
Предложения, които не съдържат информация за предложен гаранционен срок и/или не 
съдържат информация за предложен гаранционен срок в календарни месеци, ще бъдат 
предложени за отстраняване. 
 
4.Гаранционно и извънгаранционно обслужване и поддръжка 
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Кандидатът следва да представи в своето техническо предложение информация за 
осигуряваното сервизно обслужване, което включва следната информация: 
 
4.1. Гаранционно и извънгаранционно обслужване 
Кандидатът следва да осигури рутинно гаранционно и извънгаранционно обслужване, и 
осигуряване на резервни компоненти. 
Кандидатът следва да осигури сервизни специалисти, обучени да провеждат сервизно 
профилактично обслужване, съгласно препоръките/изискванията на производителя. 
 
Кандидатът следва да приложи Декларация, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще 
осигури сервизни специалисти, обучени да провеждат сервизно профилактично 
обслужване, съгласно препоръките/изискванията на производителя. 
 
Кандидатът следва да представи информация за извънгаранционното обслужване. 
 
Забележка: 
Предложения, в които няма поемане на ангажимент (с предоставяне на необходимите 
доказателства) за осигуряване на сервизни специалисти, обучени да провеждат сервизно 
профилактично обслужване, съгласно препоръките/изискванията на производителя, както 
и невъзможност за осигуряване на необходими резервни компоненти, ще бъдат 
предложени за отстраняване. 
 
 
4.2. Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда 
Кандидатът следва да представи в своето техническо предложение информация за времето 
за реакция, в рамките на което, считано от момента на подаване на сигнал от страна на 
Бенефициента за наличие на проблем с функционирането/работата на ДМА- обект на 
настоящата процедура, Кандидатът се задължава да предприеме необходимите действия 
по идентифициране на проблема. 
Забележка: 
Кандидатите не могат да предлагат време за реакция под 1 (час) и над 12 (дванадесет) часа. 
Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не 
съдържат информация за време за реакция и/или предложения, които не съдържат 
информация за време за реакция в часове ще бъдат предложени за отстраняване. 
 
 
4.3.Време за отстраняване на идентифицираната повреда /проблем/ 
Кандидатът следва да представи в своето техническо предложение информация за времето 
за отстраняване на идентифициран проблем при работата/функционирането на ДМА – 
обект на настоящата процедура. Времето за отстраняване на идентифициран проблем 
следва да бъде посочено в часове. 
Забележка: 
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Кандидатите не могат да предлагат време за отстраняване на идентифициран проблем под 
1 (час) и над 72 (седемдесет и два) часа. 
Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не 
съдържат информация за време за отстраняване на идентифициран проблем и/или не 
съдържат информация за време за отстраняване на идентифициран проблем в часове ще 
бъдат предложени за отстраняване. 
 
5. Съвместимост на ДМА – обект на настоящата процедура към съществуващото в 
МДЛ „Цибалаб ЕООД“ оборудване 
Кандидатът следва да представи в своето техническо предложение информация за 
съвместимостта на ДМА – обект на настоящата процедура, към съществуващото 
оборудване в МДЛ Цибалаб ЕООД, а именно: автоматизирана система за идентификация и 
антимикробна чувствителност Vitek2Compact (2 бр.) на BIOMERIEUX, система за 
хемокултури BacT/Alert 3d (2 бр.) на BIOMERIEUX и лабораторна информационна 
система (ЛИС) iLab на Скайуер Груп ЕООД. Съвместимостта трябва да осигури 
изграждането и функционирането на напълно интегриран диагностичен процес за 
микробиологично изследване на биологични материали. 
Забележка: 
Предложения, които не осигуряват постигането на пълна съвместимост (невъзможност за 
съвместимост с цялото изброено съществуващо оборудване в МДЛ Цибалаб ЕООД), ще 
бъдат предложени за отстраняване. 
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	Кандидатът следва да приложи Декларация, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще осигури сервизни специалисти, обучени да провеждат сервизно профилактично обслужване, съгласно препоръките/изискванията на производителя.
	Кандидатът следва да представи информация за извънгаранционното обслужване.
	Забележка:
	Предложения, в които няма поемане на ангажимент (с предоставяне на необходимите доказателства) за осигуряване на сервизни специалисти, обучени да провеждат сервизно профилактично обслужване, съгласно препоръките/изискванията на производителя, както и невъзможност за осигуряване на необходими резервни компоненти, ще бъдат предложени за отстраняване.

