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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

1. Наименование:  

„Доставка на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на шест броя 

стационарни системи за аерозолни проби за радиоактивност ” 

 

2. Кратко описание на поръчката.  
 Предметът на обществената поръчка обхваща: 

 

Извънгаранционно сервизно обслужване, включващо профилактика и ремонт на шест 

броя стационарни системи и шест броя преносими пробовземни устройства, които се 

използват за вземане на атмосферен въздух върху аерозолни филтри за изпитване за 

радиоактивност във връзка с изпълнението на програмата за радиологичен моноторинг, 

съгласно Заповед на министъра на ОСВ 

Стационарните системи за пробонабиране на аерозолни проби за последващо 

лабораторно определяне на обемната активност на естествени и техногенни 

радионуклиди включват следното оборудване, обект на сервизно обслужване:  

- защитен контейнер с пробовземна глава, панел за мрежово ел. захранване и ел. 

защита, инсталирани в цитираните по-горе градове; 

- микропроцесорно управляемо автоматично пробовземно устройство, тип 

VOPV 10, производител, фирма VF, a.s. Чехия, състои се от: вакуум помпа с честотно 

регулиране на оборотите; модул за управление по дебит (датчици за дебит, 

температура, налягане, времева скала); модул за съхраняване на зададените параметри 

на пробовземане и дисплей за визуализиране; захранващ модул; въздуховоди с 

автоматично управляемо подгряване на входящия въздух, UPS.  

- микропроцесорно високодебитно пробоземно устройство за аерозолни проби, 

състои се от: глобален пробоотборник – GAS-EDL-300WE, производител F&J, САЩ, 

комбиниран in-line филтродържател за въгленов аерозолен филтър от алуминий; 

система от две отделни тръби с качулки за дъжд, изолиращи клапани, присъединителни 

куплунзи, нагряващи ленти с термостат на ниско напрежение 

 Преносимите пробовземни устройства за аерозолни проби са тип VOPV 12, 

производител фирма VF, a.s. Чехия. 

 

 II. Доставка на консумативи за апаратурата посочени в Таблица 2 на 

настоящата техническа спецификация. 

 

 III. Доставка на резервни части – списък посочен в Таблица 3 

 Дейностите предвидени за целия период на сервизното обслужване на 

апаратите от Таблици 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 трябва да се извършват в рамките 

на 24 месеца. 

 

3. Изисквания към изпълнението на поръчката:  

3.1. Сервизното обслужване включва следните дейности 

3.1.1. Диагностика, профилактика, ремонтни или други дейности, целящи 

възстановяването на нормалната работа на посочената в Таблици 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8 апаратура и поддържането й в техническа изправност, включително 

прилежащите им компоненти (софтуер и хардуер) за управление на системите; 
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- Диагностика на възникнал проблем и отстраняването му в случаите, когато са 

налични необходимите резервни части и консумативи, в съответната лаборатория или, 

когато такива не са необходими за решаването на проблема.  

3.1.2. Диагностика, профилактика, ремонт или други дейности, целящи 

възстановяването на нормалната работа на посочената в Таблици 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8 апаратура и други компоненти към нея. 

 

3.1.3. Профилактика, на системите за пробовземане на атмосферен въздух включва: 

 а) външно и вътрешно почистване на контейнерите, поддръжка на покрив, улуци 

и улеи на покрива и около отворите на помпите за пробовземане на атмосферен въздух; 

b) почистване на основни възли и детайли на апаратурата;  

с) проверка и настройка (при необходимост) на модулите за поддържане на 

постоянен дебит;  

d) проверка точността на измерванията на величините, определящи крайната 

достоверност на пробовземане (датчици за температура, атмосферно налягане, времева 

скала);  

е) проверка и евентуални корекции на средствата за информационна поддръжка 

(микропроцесор, електрически връзки и т.н.);  

f) проверка на калибровката по дебит на пробовземните устройства. 

 Осигуряване на техническа помощ на потребители от ИАОС през целия срок на 

действие на договора във връзка с описаната апаратура. 

- Ремонтни или други дейности, целящи възстановяването на нормалната работа на 

апарата и поддържане на апаратурата в техническа изправност, включително и подмяна 

(доставка и монтаж) на заявените резервни части. 

Техническите средства се обслужват за сервизни дейности в лабораториите, на 

чиито териториите, са разположени системите. 

 Профилактика се извършва задължително два пъти годишно, т.е. на всеки 6 

(шест) месеца или общо 4 за целия срок на договора; 

4. Изисквания към доставката на консумативи 

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

направеното разпределение в Таблица 2. 

 

5. Разпределение на апаратите и консумативите за тях 

5. 1. Разпределение на апаратурата 

Таблица 1:Списък и местоположение на апаратурата, обект на обществената поръчка: 

1. гр. София, кв. „Надежда“; 

Централна лаборатория – София „Лаборатория за радиационни измервания“ 

бул. „Цар Борис ΙΙΙ“ № 136, 1-ви сутерен. 

 

Таблица 1.1 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 защитен контейнер - защитен контейнер с пробовземна глава, панел за мрежово ел. 

захранване и ел. защита, инсталиран в гр. София, кв. „Надежда“ 

1 

2 

микропроцесорно 

управляемо автоматично 

пробовземно устройство, 

тип VOPV 10, фирма VF, 

вакуум помпа с честотно регулиране на оборотите;  

модул за управление по дебит (датчици за дебит, температура, налягане, 

времева скала);  

модул за съхраняване на зададените параметри на пробовземане и 

1 
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№ Наименование Описание на оборудването Брой 

Чехия дисплей за визуализиране; захранващ модул; 

 въздуховоди с автоматично управляемо подгряване на входящия 

въздух, UPS 

3 

микропроцесурно 

високодебитно пробоземно 

устройство за аерозолни 

проби 

GAS-EDL-300WE 

(F&J,САЩ) 

- глобален пробоотборник – GAS-EDL-300WE (F&J,САЩ); 

комбиниран in-line филтродържател за въгленови аерозолен филтър от 

алуминий;  

система от две отделни тръби с качулки за дъжд, изолиращи клапани, 

присъединителни куплунзи, нагряващи ленти с термостат на ниско 

напрежение 

1 

4 

Преносимо пробовземно 

устройство за аерозолни 

проби, тип VOPV 12 

(фирма VF, Чехия) 

Преносимо пробовземно устройство за аерозолни проби, тип VOPV 12 

(фирма VF, Чехия)  
2 

 

2. гр. Бургас – пл. „Трапезица“ 

Регионална лаборатория-Бургас: 8001, ул. „Перущица“ № 67;  

Таблица 1.2 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 защитен контейнер - защитен контейнер с пробовземна глава, панел за мрежово ел. 

захранване и ел. защита, инсталиран в гр. Бургас – пл. „Трапезица“ 

1 

2 

микропроцесорно 

управляемо автоматично 

пробовземно устройство, 

тип VOPV 10, фирма VF, 

Чехия 

вакуум помпа с честотно регулиране на оборотите;  

модул за управление по дебит (датчици за дебит, температура, налягане, 

времева скала);  

модул за съхраняване на зададените параметри на пробовземане и 

дисплей за визуализиране; захранващ модул; 

 въздуховоди с автоматично управляемо подгряване на входящия 

въздух, UPS 

1 

3 

микропроцесурно 

високодебитно пробоземно 

устройство за аерозолни 

проби, GAS-EDL-300WE 

(F&J,САЩ) 

микропроцесурно високодебитно пробоземно устройство за аерозолни 

проби: 

 глобален пробоотборник – GAS-EDL-300WE (F&J,САЩ);  

комбиниран in-line филтродържател за въгленови аерозолен филтър от 

алуминий;  

система от две отделни тръби с качулки за дъжд, изолиращи клапани, 

присъединителни куплунзи, нагряващи ленти с термостат на ниско 

напрежение 

1 

 

3. гр. Варна – в района на РИОСВ/РЛ Варна  

Регионална лаборатория-Варна: 9010, ул. „Ян Палах“ № 4;  

Таблица 1.3 

 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 защитен контейнер 

- защитен контейнер с пробовземна глава, панел за мрежово ел. 

захранване и ел. защита, инсталиран в гр. Варна– в района на 

РИОСВ/РЛ Варна 

1 

2 

микропроцесорно 

управляемо автоматично 

пробовземно устройство, 

тип VOPV 10, фирма VF, 

Чехия 

вакуум помпа с честотно регулиране на оборотите;  

модул за управление по дебит (датчици за дебит, температура, налягане, 

времева скала);  

модул за съхраняване на зададените параметри на пробовземане и 

дисплей за визуализиране; захранващ модул; 

1 
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№ Наименование Описание на оборудването Брой 

 въздуховоди с автоматично управляемо подгряване на входящия 

въздух, UPS 

3 

микропроцесурно 

високодебитно пробоземно 

устройство за аерозолни 

проби, GAS-EDL-300WE 

(F&J,САЩ) 

микропроцесурно високодебитно пробоземно устройство за аерозолни 

проби: 

 глобален пробоотборник – GAS-EDL-300WE (F&J,САЩ);  

комбиниран in-line филтродържател за въгленови аерозолен филтър от 

алуминий;  

система от две отделни тръби с качулки за дъжд, изолиращи клапани, 

присъединителни куплунзи, нагряващи ленти с термостат на ниско 

напрежение 

1 

4 

Преносимо пробовземно 

устройство за аерозолни 

проби, тип VOPV 12 

(фирма VF, Чехия) 

Преносимо пробовземно устройство за аерозолни проби, тип VOPV 12  

 

 

1 

 

4. гр. Враца – гаров площад  

Регионална лаборатория-Враца, 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81; 

Таблица 1.4 

 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 защитен контейнер - защитен контейнер с пробовземна глава, панел за мрежово ел. 

захранване и ел. защита, инсталиран в гр. Враца – гаров площад 

1 

2 

микропроцесорно 

управляемо автоматично 

пробовземно устройство, 

тип VOPV 10, фирма VF, 

Чехия 

вакуум помпа с честотно регулиране на оборотите;  

модул за управление по дебит (датчици за дебит, температура, налягане, 

времева скала);  

модул за съхраняване на зададените параметри на пробовземане и 

дисплей за визуализиране; захранващ модул; 

 въздуховоди с автоматично управляемо подгряване на входящия 

въздух, UPS 

1 

3 

микропроцесурно 

високодебитно пробоземно 

устройство за аерозолни 

проби, GAS-EDL-300WE 

(F&J,САЩ) 

микропроцесурно високодебитно пробоземно устройство за аерозолни 

проби: 

глобален пробоотборник – GAS-EDL-300WE (F&J,САЩ);  

комбиниран in-line филтродържател за въгленови аерозолен филтър от 

алуминий;  

система от две отделни тръби с качулки за дъжд, изолиращи клапани, 

присъединителни куплунзи, нагряващи ленти с термостат на ниско 

напрежение 

1 

 

5. гр. Монтана – местност „Расника“, язовира „Огоста“ 

Регионална лаборатория-Монтана, 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4;  

Таблица 1.5 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 защитен контейнер 

- защитен контейнер с пробовземна глава, панел за мрежово ел. 

захранване и ел. защита, инсталиран  в гр. Монтана – местност 

„Расника“, язовира „Огоста“ 

1 

2 

микропроцесорно 

управляемо автоматично 

пробовземно устройство, 

тип VOPV 10, фирма VF, 

вакуум помпа с честотно регулиране на оборотите;  

модул за управление по дебит (датчици за дебит, температура, налягане, 

времева скала);  

модул за съхраняване на зададените параметри на пробовземане и 

1 
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№ Наименование Описание на оборудването Брой 

Чехия дисплей за визуализиране; захранващ модул; 

 въздуховоди с автоматично управляемо подгряване на входящия 

въздух, UPS 

3 

микропроцесурно 

високодебитно пробоземно 

устройство за аерозолни 

проби, GAS-EDL-300WE 

(F&J,САЩ) 

микропроцесурно високодебитно пробоземно устройство за аерозолни 

проби: 

глобален пробоотборник – GAS-EDL-300WE (F&J,САЩ);  

комбиниран in-line филтродържател за въгленови аерозолен филтър от 

алуминий;  

система от две отделни тръби с качулки за дъжд, изолиращи клапани, 

присъединителни куплунзи, нагряващи ленти с термостат на ниско 

напрежение 

1 

 

6. гр. Свищов – Гранична полиция  

Регионална лаборатория-Плевен: 5800, кв. Сторгозия, сграда на „Метрология и 

стандартизация”, ет. 4; 

Таблица 1.6 

 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 защитен контейнер - защитен контейнер с пробовземна глава, панел за мрежово ел. 

захранване и ел. защита, инсталиран в гр. Свищов – Гранична полиция 

1 

2 

микропроцесорно 

управляемо автоматично 

пробовземно устройство, 

тип VOPV 10, фирма VF, 

Чехия 

вакуум помпа с честотно регулиране на оборотите;  

модул за управление по дебит (датчици за дебит, температура, налягане, 

времева скала);  

модул за съхраняване на зададените параметри на пробовземане и 

дисплей за визуализиране; захранващ модул; 

 въздуховоди с автоматично управляемо подгряване на входящия 

въздух, UPS 

1 

3 

микропроцесурно 

високодебитно пробоземно 

устройство за аерозолни 

проби, GAS-EDL-300WE 

(F&J,САЩ); 

микропроцесурно високодебитно пробоземно устройство за аерозолни 

проби: 

 глобален пробоотборник – GAS-EDL-300WE (F&J,САЩ);  

комбиниран in-line филтродържател за въгленови аерозолен филтър от 

алуминий;  

система от две отделни тръби с качулки за дъжд, изолиращи клапани, 

присъединителни куплунзи, нагряващи ленти с термостат на ниско 

напрежение 

1 

4 

Преносимо пробовземно 

устройство за аерозолни 

проби, тип VOPV 12 

(фирма VF, Чехия) 

Преносимо пробовземно устройство за аерозолни проби, тип VOPV 12  

 

 

1 

 

7. Регионална лаборатория-Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1;  

Таблица 1.7 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 

Преносимо пробовземно 

устройство за аерозолни 

проби, тип VOPV 12 

(фирма VF, Чехия) 

Преносимо пробовземно устройство за аерозолни проби, тип VOPV 12  

 

 

1 

 

8. Регионална лаборатория-Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2;  
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Таблица 1.8 

№ Наименование Описание на оборудването Брой 

1 

Преносимо пробовземно 

устройство за аерозолни 

проби, тип VOPV 12 

(фирма VF, Чехия) 

Преносимо пробовземно устройство за аерозолни проби, тип VOPV 12  1 

Разпределение на консумативи 

Таблица 2: Консумативи – пълен списък 

 
№  Наименование на консумативите Брой Ед. цена 

1.  Вентилатор 120/120 – 24V  6  

2.  Батерии за UPS  24  

3.  Секретни патрони за заключване на контейнерите с кабинките  6  

4.  Материали за поддръжка на покривите на контейнерите, улуци, улеи 

на покривите, и около отворите на помпите за пробовземане на 

атмосферен въздух 

  

 

Разпределение на резервни части  

Таблица 3: резервни части  
№ 

Вид оборудване Наименование на резервните части  Броя Ед.цена 

 пробовземно 

устройство за 

аерозолни проби 

VOPV-10 

   

1 
 

Външно захранване за помпи VOPV-10  

220V-AC/24V-DC - 500W 
2  

2 
 

Външно захранване за помпи VOPV-10 

220V-AC/12V-АC - 300W   
2  

3  
Пробовземна глава за помпи VOPV-10 2  

4 
 

Модул електромотор с  помпа с електронно управление на 

дебита – VOPV-10 
2  

 пробовземно 

устройство за 

аерозолни проби 

VOPV-12 

  

 

5 
 

Захранващ модул за помпа VOPV-12  2  

6 
 

Блок за управление и контрол за помпа VOPV-12  

K021512 CE 01x1 
1  

7 
 

Блок за измерване на въздушен поток  за помпа  

VOPV-12 
2  

 пробовземно 

устройство за 

аерозолни проби GAS-

EDL-300WE 

  

 

8 
 

Захранващ модул за GAS-EDL-300WE 2  

9 
 

Блок за управление и контрол  за GAS-EDL-300WE 1  

10 
 

Блок за измерване на въздушен поток  за помпа GAS-

EDL-300WE 
2  

 

Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и 
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думите „или еквивалентно“.  

 

5. Срок на договора – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на 

договора 

 

6. Място на изпълнение:  

Aпаратурата обект на обществената поръчка e разпределена в лаборатории за 

радиационни измервания от системата на ИАОС, съгласно Таблици 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8 както следва: 

  1. Централна лаборатория-София, бул. „Цар Борис ΙΙΙ“ № 136, 1-ви сутерен, 

Лаборатория за радиационни измервания; и гр. София, кв. „Надежда“ 

  2. Регионална лаборатория-Бургас: гр. Бургас – пл. „Трапезица“;  

3. Регионална лаборатория-Варна: гр. Варна – в района на РИОСВ/РЛ Варна;  

4. Регионална лаборатория-Враца, гр. Враца – гаров площад 

5. Регионална лаборатория-Монтана, гр. Монтана – местност „Расника“, 

язовира „Огоста“;  

6. Регионална лаборатория-Плевен: гр. Свищов – Гранична полиция; 

7. Регионална лаборатория-Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1;  

8. Регионална лаборатория-Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2; 


