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Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

 

 

1. Наименование на обществената поръчка: „Сервизно обслужване на анализатори за  

определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот Shimadzu и  Analytik Jena и 

доставка на консумативи “ 

 

2. Кратко описание на поръчката 
 Обект на обществената поръчка е сервизно обслужване, поддръжка, ремонт и доставка 

на консумативи за   седемнадесет елементни анализатори за определяне на азот, общ 

органичен и неорганичен въглерод. Анализаторите се използват в  лабораториите на 

Изпълнителна агенция по околна среда за изпитвания по компоненти във води, почви, 

седименти и отпадъци. 

 Обществената поръчка включва  следните дейности: 1) диагностика и отстраняване на 

възникнали проблеми в работата на системите; 2) периодична профилактика: почистване, 

настройки и тестване на основните възли на системите; 3) ремонт и подмяна на резервни части 

и консумативи по предварителна писмена заявка от възложителя ; 4) поддържане в 

непрекъсната техническа изправност на системите, включително прилежащите им софтуер и 

хардуер ;5) доставка на консумативи.  

 

3. Критерии за подбор  

 3.1. Да са изпълнили дейности с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката, през последните три години считано до датата на подаване на офертата.  

      Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците доказват с представяне на 

списък на услугите/доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, съдържащ стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка или услуга. 

 

 Доказателства: удостоверение за всяка от изпълнените услуги/доставки, издадени от 

получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката/услугата. 

 

Забележка: В случаите когато участниците не са изпълнили комплексна поръчка за сервиз и 

доставка, е необходимо да бъдат посочени минимум три броя изпълнени поръчки за доставка 

на консумативи  и три броя - за сервизно обслужване.        

 

Забележка: Под „сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира доставки на 

консумативи и сервизно обслужване на елементни анализатори с аналогичен измервателен 

принцип -  Infrared detection (IRD). 

        

 3.2.  Участниците следва да докажат, че разполагат с квалифициран екип, притежаващ 

необходимата професионална компетентност и опит, съответстващи на спецификата на 

настоящата поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на възлаганите услуги, а именно: 

 - най-малко двама от предложените специалисти, трябва да имат минимум 2 (две) 

години опит в сервизиране на апаратура, сходна с обекта на поръчката. 

 - да са имали обучение за инсталиране и/или сервизиране на елементни анализатори 

с IRD, сходни с обекта на поръчката.  

Забелжка : Изискването се отнася за обособени позиции № 1 и № 2. 
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Изискването се доказва с представяне на Списък на лицата, които ще отговарят за 

изпълнението на поръчката с посочване на професионалната компетентност  

 

4. Изисквания към сервизното обслужване и доставката на консумативи: 

 

Сервизното обслужване включва следните дейности: 

4.1. Диагностика, ремонт или други дейности, целящи възстановяването на нормалната 

работа на всеки апарат и поддържането им в техническа изправност, включително 

прилежащите им компютър (софтуер и хардуер). 

 

4.2. Профилактика: смяна на консумативи, почистване, настройки и тестване на 

основните възли на системата – минимум 2 (две) профилактики за срока на договора. Първата 

профилактиката да се извърши най-късно до два месеца след сключване на договора. 

 

4.3. Всички действия по извършване на сервизното обслужване се удостоверяват от 

страните с двустранно подписани протоколи (сервизен/междинен/окончателен) в три 

еднообразни екземпляра, за извършената работа, посочва се номера на договора, съгласно 

която се извършва тя, анализ на състоянието на апаратурата и описание на резервните части 

и/или консумативите, които подлежат на смяна, в случай на необходимост. Два екземпляра от 

протокола за сервиз са за възложителя и един за изпълнителя. Вторият екземпляр на 

протокола се предоставя на отговорното лице по договора при приемането на съответния етап 

от изпълнението на договора. 

 

4.4. Срок за реагиране (диагностика на място) - до 24 (двадесет и четири) часа в 

лабораториите, които са отдалечени на разстояние до 100 км от адреса, на който е разположен 

офиса /сервизната  база на изпълнителя  и до 72 часа за  лабораториите намиращи се на по-

голямо разстояние, считано от получаване на уведомлението, отправено по телефон, факс или 

електронна поща. 

 

4.5. Срок за отстраняване на възникнали повреди 

4.5.1. При налични резервни части  

До 5 (пет) работни дни след установяване на техническия проблем от сервизния инженер 

при посещението на място. 

4.5.2. При отсъствие на необходимите резервни части за отстраняване на техническия 

проблем. 

  4.5.2.1 Когато възложителя не разполага с необходимите резервни части за отстраняване 

на техническия проблем  доставката им се осъществява от изпълнителя, само след 

предварително одобрение от страна на възложителя на представената от изпълнителя оферта и 

изпратена  писмена заявка за закупуване на необходимите резервни части по факс, имейл или 

поща/куриер от възложителя 

След получаване на заявка изпълнителят е длъжен да достави и монтира заявените 

резервни части в срок не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на получаването й 

по факс, имейл или поща/куриер, както и да отстрани възникналия технически  проблем. При 

изпълнението на заявката се подписва протокол, изготвен в три еднообразни екземпляра и 

включващ описание на заявката, по която се извършва съответната доставка, количество и вид 

на доставените стоки. Два екземпляра от протокола са за възложителя и един за изпълнителя.  

Сервизното обслужване на апаратите се извършва в лабораториите, в които са 

разположени, съгласно предоставената информация в настоящите Технически изисквания . В 

случай, че се наложи сервизното обслужване да се извърши в бази на изпълнителя, уредът се 

предава с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, в който се описва вида, 

модела и серийния  номер на уреда, дата на предаване, описание на повредата и състоянието 
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на уреда. За транспорта и дейностите, които ще се извършат извън територията на съответната 

лаборатория, възложителят не дължи заплащане на изпълнителя.  

 

 

Изисквания към доставката на консумативи: 

 

Обект на доставка ще бъдат консумативите по вид и максимално количество, съгласно 

направеното описание в таблиците към обособени позиции№№ 3 и 4. 

Доставяните консумативи следва да бъдат нови, неупотребявани, оригинални или 

еквивалентни на посочените, с доказани произход и технически характеристики и съвместими 

с апаратите, за които са поръчани. 

Необходимостта от закупуване на консумативи се удостоверява с двустранно подписан 

сервизен протокол издаден от фирма избрана  от възложителя за поддръжка на оборудването. 

Въз основа на сервизния протокол се изготвя заявка, която се изпращат до изпълнителя по 

договора. Заявката за закупуване на консумативи се изготвя въз основа на докладна записка и 

приложен сервизен протокол към нея.  

 

 

Забележка: 

Закупуването на консумативи се извършва по цени оферирани от изпълнителя и в 

количества съобразно нуждите на възложителя като стойността на общо закупените 

консумативи в рамките на договора не може да надхвърля оферираната цена от 

изпълнителя по позиции №№3 и 4. Посочените бройки на консумативите са 

ориентировъчни т.е в зависимост от нуждите на възложителя могат да бъдат 

поръчани по-малко или по-голям брой от посочените консумативи в рамките на 

предвидените финансови средства. 

 

 

 

Забележка: Под „оригинални“ да се разбира консумативи, произведени от 

производителя на съответния лабораторен уред и  конкретния модел апарат, за  които са 

предназначени. 

Под „еквивалентни“ да се разбира  консумативи, които напълно да съответстват на 

работните характеристики и присъединителните размери на съответния лабораторен уред. 

Това са стоки на друг производител, имащи същите технически спецификации и параметри, 

които да са приложими за съответния лабораторен уред, като влагането им в употреба да 

не води до допълнителни разходи за Възложителя. 

В случай, че при доставката или монтажа на консумативите се установи, че 

същите са дефектни, негодни за употреба, несъвместими или не са разпознаваеми от 

апарата, доставчикът следва да ги замени за своя сметка с нови  отговарящи на 

изискванията на възложителя. 

 
 

5. Срок на договора – една година      

6. Разпределение на апаратите  

         

 Според вида и модела анализаторите за определяне на азот, общ органичен и 

неорганичен въглерод, подлежащи на извънгаранционен сервиз са разпределени в две 

обособени позиции: 
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 6.1. Обособена позиция № 1.  – “ Сервизно обслужване на анализатори за 

определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот ” -15 бр. “AnalytikJena”  
 

 

Прогнозни средства  за обособената позиция: 52 000 лв. без ДДС или 63 000лв. с ДДС 
 

 6.2. Обособена позиция № 2.  – “Сервизно обслужване на анализатори за 

определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот ”-2 бр.  “Shimadzu”  

 

№ по 

ред 

Местоположение Тип на апаратурата / модел Брой 

1 2 3 4 

1. РЛ- Бургас Shimadzu, SSM 500A 1 

2. РЛ- Варна Shimadzu, SSM 500A 1 

  Общо 2 бр. 
 

Прогнозни средства  за обособената позиция: 7000 лв. без ДДС или 8 400 лв. с ДДС 

 

7. Разпределение на консумативите  

 

7.1. Обособена позиция № 3 –  „Доставка на консумативи за анализатори за 

определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Analytik Jena, модели :  

Multi N/C 2100 и ,Multi N/C 2100S“ 

 

№ по 

ред 

Каталожен  номер на 

фирмата 

производител* 

Наименование на  консуматива Ориентир

овъчен 

брой 

1 2 3  

1.  402-810.048 Платинов катализатор 5 

2.  402-881.229 Филтър за частици- предварителен 

(preliminary) 
15 

3.  402-881.228 Филтър за улавяне на водни частици (water 15 

№ по 

ред 

Местоположение Тип на апаратурата / модел Брой 

1 2 3 4 

1.  РЛ-Благоевград Analytik Jena, Multi N/C 2100 S 1 

2.  РЛ-Велико Търново Analytik Jena, Multi N/C 2100 1 

3.  РЛ-Враца Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

4.  ЦЛ-ЛКПчХО Analytik Jena ,Multi N/C 2100 1 

5.  ЦЛ-ЛКПчХО Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

6.  ЦЛ-ЛKВд Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

7.  РЛ-Монтана Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

8.  РЛ-Пазарджик Analytik Jena, Multi N/C 2100 S 1 

9.  РЛ-Плевен Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

10.  РЛ-Пловдив Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

11.  РЛ-Русе Analytik Jena ,Multi N/C 2100 1 

12.  РЛ-Смолян Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

13.  РЛ-Стара Загора Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

14.  РЛ-Хасково Analytik Jena ,Multi N/C 2100S 1 

15.  РЛ-Шумен Analytik Jena, Multi N/C 2100S 1 

  Общо 15 бр. 
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trap) 

4.  402-885.017 Устойчиви на висока темп. тапи 20 

5.  402-884.005 Работен шлаух за помпа -отпадък 10 

6.  402-885.011 Работен шлаух за помпа- H3PO4 10 

7.  402-810.050 Халогенов абсорбер за течен модул 15 

8.  402-886.312 Халогенов абсорбер за НТ 1300 15 

9.  402-881.238 Септа за реакторна тръба TC - 10mm (по 

10 бр в оп.) 
20 

10.  402-886.314 Септа с прорез 11mm-TIC ( по 3 бр в оп.) 20 

11.  402-889.050 Септа (D=12,5mm) по 5бр в опаковка, 

ръчен порт TIC multi N/C2100S 
20 

12.  402-886.310 Септа за спринцовка (автоматичен 

пробовземач ) 9,5mm 
20 

13.  402-886.116 Сушител 6 

14.  402-886.014 Керамична тръба за пещ НТ 1300 3 

15.  402-886.118 Порцеланови ладии за твърдофазни проби 

(1000 бр.) 
7 

16.  402-886.305 Спринцовка APG-60,  500 µl със сменяема 

игла  1 mm x 0,7 mm  
7 

17.  402-886.311 Градуирана спринцовка, 500µl със 

сменяеми игли за ръчно инжектиране 
7 

18.  402-885.010 Реакторна тръба 7 

19.  402-000.008 Магнити за разбъркаване , 15 mm x 6 mm, 

10 броя  
14 

20.  402-886.318 Шишенца за течни проби, 8 ml, 50 mm x 18 

mm, 125 броя 
7 

21.  702-886.216 PCB assy  

22.  402-886.306 Сменяеми игли 1mm х 0,7 , 3 бр./оп. 15 

23.  402-825.044 Кварцова вълна/стъклена вата 15 

 

 * Забележка:            

 Под каталожен номер се визират каталожните номера на посочените в 

техническото задание консумативи, под които те се намират в продуктовата листа на 

фирмата производител на оборудването, за което са предназначени. В случаи, че се 

оферират консумативи през каталози на фирми дистрибутори, е задължително да има 

доказателства за  съответствие с посочените каталожни номера.    

         

 Прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС и  8 400 лв. с ДДС за петнадесет броя 

апарати. 

 

 

7.2. Обособена позиция № 4 –  „Доставка на консумативи за анализатори за 

определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu модификация 

Shimadzu, SSM 500A“. 

 

№ по 

ред 

Каталожен  номер на 

фирмата 

производител* 

Наименование на  консуматива Ориентир

овъчен 

брой 

1 2 3  

1.  638-59296 Микро спринцовка,5ml 2 

2.  630-00999 Абсорбер на CO2   2 

3.  046-00044-12 Филтър -50510 4 
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4.  630-00992 Халогенов абсорбер 2 

5.  638-41323 Тръба за изгаряне при определяне на TC  2 

6.  638-92070-01 Катализатор (High sensitivity tc catalyst) 2 

7.  631-20265 8-port valve rotor 4 

8.  036-11209-84 O- пръстен 4d p10a (5 бр./оп.) 6 

9.  036-11408-84 O- пръстен. teflon. p10 (5 бр./оп.) 6 

10.  036-11219 O- пръстен. 4d p20 6 

11.  036-11222 O- пръстен. 4d p22; 1 бр./оп. 6 

12.  630-00105-01 Платинена мрежа  2 pcs.toc-500 2 

13.  630-00557 Кварцова вълна/стъклена вата 2 

14.  638-59296-01 Бутало за  5ml спринцовка 2 

15.  638-60074 Керамични влакна 2 

16.  036-19004-19 O- пръстен за отстраняване на озон 6 

17.  638-65232 Деактиватор на озон, 300 g 2 

18.  036-11237 O-ring. 4d p35 5 

19.  036-11404-84 O-ring тефлонов  p6 (5 бр./оп.) 5 

20.  638-41325-01 TC-Горивна тръба с корпус 2 

21.  638-41325-02 IC-реакционна тръба 2 

22.  638-58102 Метален екран за ssm-5000 2 

23.  638-60202-01 Платинов катализатор, pt. 0,5, 20g 2 

* Забележка:            

  Под каталожен номер се визират каталожните номера на посочените в 

техническото задание консумативите, под които те се намират в продуктовата листа на 

фирмата производител на оборудването, за което са предназначени. В случаи, че се 

оферират консумативи през каталози на фирми дистрибутори, е задължително да има 

доказателства за  съответствие с посочените каталожни номера.  

    

Прогнозна стойност 3 000 лв. без ДДС и 3600 лв. с ДДС за два броя апарати 

 

 Общата цена на поръчката не може да надхвърля 69500  лв. без ДДС или 83 400 лв. 

с ДДС. 

  

 До класиране няма да бъдат допускани участници предложили в своите оферти 

ценови предложения, по – високи от посочените прогнозни стойности за всяка от 

обособените позиции. 
 

 

8. Местонахождение на Централна лаборатория-София и Регионални лаборатории 

към ИАОС: 

  Централна лаборатория-София , 1618, бул. „Цар Борис ΙΙΙ“ № 136, ет. 4 и 5 

РЛ Благоевград: 2700, ул. „Свобода“ № 1 

РЛ Бургас: 8001, ул. „Перущица“ № 67,  

РЛ Варна: 9010, ул. „Ян Палах“ № 4 

РЛ Велико Търново: 5002, ул. „Н. Габровски“ № 68 

РЛ Враца: 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81 

РЛ Монтана: 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4,  

РЛ Пазарджик: 4400, ул. „Гурко“ № 3,  

РЛ Плевен: 5800, кв. Сторгозия, сграда на Метрология и стандартизация, ет. 5,  
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РЛ Русе: 7000, ул. „Придунавски булевард“ № 20,  

РЛ Смолян: 4700, ул. „Дичо Петров“ № 16 

РЛ Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2,  

РЛ Хасково: 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1,  

РЛ Шумен: 9700, ул. „Съединеие“ № 71, ет. 4,  

РЛ Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1,  

9. Към техническото предложение е необходимо да бъдат представени:  

Да разполага с каталог, брошура, описание и/или други материал (на хартиен или 

електронен носител) за продуктите предмет на доставка, от които да е видно, че предлаганите 

консумативи, отговарят на техническата спецификация на възложителя и са предназначени за 

техническото оборудване, за което са поръчани.  

Представяне на каталог, брошура или разпечатка от интернет страница (в оригинал 

или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен носител, в които да са 

включени предлаганите от участника продукти и от които да е видно, че предлаганите стоки, 

отговарят на техническата спецификация на възложителя. Възложителят си запазва правото 

да провери автентичността на приложените документи, като потърси допълнителни 

доказателства за това, когато е поместена информация в интернет, чрез запитване към 

участника, фирмата производител или дистрибутор или друг подходящ начин.  

  В представените материали е необходимо да бъдат маркирани страниците, на които се 

намират оферираните от участника продукти. 

 От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната 

фирма-производител и оферирания каталожен номер. Каталожният номер, посочен в 

офертата трябва да бъде проследим до материалите, приложени в документацията на 

участника и/или в интернет страницата на посочения производител. 

 
Съгласували: 

  

инж.Анелия Георгиева  

         (и.д.Главен директор ГД ЛАД)  

Георги Игнатиев  

          ( н-к отдел ФСУ)  

Андриана Манолова-Василева  

        ( главен юрисконсулт в  отдел ОП)  

 

 


