ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Към документация за открита процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет:
Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на магнитно-резонансен
томограф, с включени труд и пределна стойност на резервните части

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I.

Дейности,

предмет

на

абонаментното

извънгаранционно

техническо обслужване на магнитно-резонансен томограф SIEMENS
MAGNETOM AERA 1.5Т
1) Профилактика/поддръжка на медицинската апаратура, в съответствие
с изискванията на производителя, най-малкото два пъти годишно;
2) Ремонт на медицинската апаратура, и при необходимост, доставка,
подмяна/замяна и монтаж всички необходими резервни части;
3) Профилактика

и

поддръжка

на

базата

данни,

задължителните

актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и
софтуерни ъпдейти;
4) Настройка,

калибровки,

тестове,

ъпгрейд,

подробни

изпитвания,

контрол на качеството и отстраняване на неизправности/повреди, в
съответствие с изискванията на производителя;
5) Неограничен брой посещения за диагностициране на повреда/и на
медицинската апаратура, при повикване от Възложителя;
6) Своевременна доставка на нови, неупотребявани оригинални резервни
части, необходими за нормалното функциониране на медицинската
апаратура;
7) Цената на вложените резервни части не може да надвишава 300 000
лева без включен ДДС за целия срок на действие на договора (24 месеца).
8) В случай на възникнала необходимост, свързана с работата на
медицинската апаратура, осигуряване на своевременно явяване на
сервизен специалист в Лъчетерапевтичния комплекс на Възложителя - до
24 (двадесет и четири) часа от повикването;
9) При необходимост, осигуряване на помощ на персонала, работещ с
апаратура, в т.ч. инструктаж и проверка на знанията на персонала за
безопасна работа;
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10) Разходите за труд и транспорт следва да бъдат включени в месечната
абонаментната цена.
II.

Изисквания

към

изпълнението

на

абонаментното

извънгаранционно техническо обслужване на магнитно-резонансен
томограф SIEMENS MAGNETOM AERA 1.5Т
1) Конкретните дейности ще се извършват ежемесечно. За извършените
дейности ще се съставя протокол, подписан от оторизираните за това
представителите на Възложителя и на Изпълнителя.
2) Максималното време, през което медицинската апаратура може да не
работи, поради повреди и/или профилактика, е 140 (сто и четиридесет)
часа. Отчитането на времето се извършва само в работни дни и включва
времевия диапазон от 8:00 до 17:00 часа.
3) В случай, че медицинската апаратура не работи повече от 140 (сто и
четиридесет) часа за срок от 12 (дванадесет) месеца, действието на
договора се удължава с толкова работни дни, с колкото е надвишена
границата от 140 часа. В такъв случай, изчисляването на дните, с които
се удължава действието на договора, се извършва като 9 (девет) часа се
приравняват на един работен ден.
4) Удължаването на действието на договора е за сметка на Изпълнителя и
за този срок не му се дължи възнаграждение от Възложителя.
5) Срок за реагиране при повикване от Възложителя е до 24 (двадесет и
четири) часа, а при спешни случаи - до 2 (два) часа от момента на
заявката. Уведомяването на Изпълнителя ще става писмено, по един от
следните начини: факс, електронна поща или чрез куриер. Под спешен
случай следва да се разбира този, при който са непосредствено
застрашени живота и/или здравето на пациентите на Възложителя, или е
налице друг вид пряка и значителна опасност за общественото здраве,
което изисква незабавно предприемане на действия от страна на
Изпълнителя.
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6) Срок за отстраняването на възникнали неизправности/повреди е до 5
(пет) работни дни, освен ако не се налага подмяна/замяна на резерна
част, внос от чужбина.
7) Ремонтът

се

извършва

по

местонахождение

на

медицинската

апаратура – Лъчетерапевтичен комплекс на Възложителя. В изключителни
случаи, когато повредата/неизправността не може да се отстрани на
място, Изпълнителят я отстранява в своя сервизна база, като разходите за
транспорт са за негова сметка. В този случай, Изпълнителя поема цялата
отговорност при евентуално погиване и/или кражба на медицинската
апаратура, за периода, за който тя не е във владението на Възложителя;
8) Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се
осъществява с транспорт на Изпълнителя, включен в абонаментната
месечна цена.
9) Гаранционният срок на вложените в ремонта резерни части е съгласно
дадения от производителя, но не е по-малък от 6 (шест) месеца и започва
да тече от датата на влагането им в медицинска апаратура, след
подписване на приемателно - предавателен протокол между страните за
това и представяне на документи, доказващи гаранционните срокове и
сертификати за тяхното качество.
10) Необходимите за подмяна/замяна резервни части се доставят от
Изпълнителя,

след

предварително

одобрение

на

цената

им

от

Възложителя. Изпълнителят предоставя на Възложителя констативен
протокол за необходимостта от подмяна на резерните части, заедно с
ценова оферта, която трябва да включва всички разходи по доставката
им. Одобрените и вложени резервни части се заплащат до 60 (шестдесет)
календарни дни, след представяне на оригинал на фактура за доставката.
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