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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,  
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, 
собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, за период от една година . 

II. Обособени позиции: Поръчката няма обособени позиции. 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
I. СПЕЦИФИКАЦИИ 

Комплектност на циклотронен комплекс “Biomarker Generator” , производство на Advanced 

Biomarker Technologies Inc. (ABT) с автоматизиран модул за радиохимия и качествен контрол: 
 

№  Описание Количество 

1 2 3 

 Система на ускорителя   
1 7.5 MeV ускорител 1 

2 Системи за обезопасяване на ускорителя  3 
3 Системи за подаване на газ  1 

4 Модул за контролните системи на ускорителя  1 

5 Механична вакуумна помпа  1 
 Лъчезащитна система   

6 Лъчезащитна обвивка с вградени повдигачи 1 
7 Системи за повдигане на лъчезащита  3 

 Мишена  
8 Мишена, 18F 1 

 Охладителна система  
9 Топлообменник вода/вода  1 

10 Тръбна система за вода  1 

 Радио-химична система  

11 Модул за радиохимия  1 
12 Лъчезащита на химичната карта  1 

13 Платформа/маса  1 
14 Система за дозиране на реагентите  1 

15 
HMI (автоматична система за управление) с тъч-скрийн 
контрол  1 

16 Защитен кожух за спринцовка 2 

 Модул за контрол на качеството   

17 Многопортова помпа със спринцовка 1 

18 UV детектор  1 
19 Детектор на коефициента на пречупване  1 

20 Дегазатор 1 

21 Помпа за разтворителите за HPLC  1 

22 RS-232 адаптер за етернет карта 1 
23 Нагревател на колоните 1 

24 Контролен модул  1 

25 Колона за HPLC 1 

26 Резервоари за разтворителите  2 
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II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
Сервизното обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 да включва:  

1. Неограничен брой сервизни часове за срока на договора, а именно: 

1.1. сервизни часове за дистанционна поддръжка чрез софтуер за комуникация и  

1.2. сервизни часове на място при циклотронния комплекс. 

Подмяна на всички дефектирали части и вложени компоненти.  Стойността на частите, 

почистващите комплекти и системните компоненти, както и на всички други разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по придобиване, логистика, митнически услуги, данъци и такси се включват в цената 

на сервизното обслужване. 

2. Инсталиране на нови версии на софтуера на циклотронния комплекс. 

3. Профилактично сервизно обслужване и поддръжка на системите на циклотронния 

комплекс.  

4. Използване на измервателна и/или друга апаратура, необходима за диагностика и сервиз. 

5. Всички други разходи на участника, избран за изпълнител, свързани с изпълнение на 

дейностите му по настоящия договор. 

6. Всички дейности ще се извършват след писмена заявка, изпратена в работни дни между 

9.00 и 18.00 часа на факс или електронна поща на участника, избран за изпълнител,  в 

която възложителят описва: дата и час на установяване на повредата; кратко описание на 

възникналата неизправност, както и при възможност описание на увредените елементи на 

циклотронния комплекс; предполагаеми   причини  за  повредата; лице за контакт; 

телефони за връзка.  

7. Всички сервизни дейности на територията на циклотронния комплекс ще се извършват 

единствено и само след като  радиационният фон е допустим за работа на персонал в 
среда на ИЙЛ (източници на йонизиращи лъчения). 

8. Всички срокове за изпълнение на изпратена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за ремонт, ще се 

отчитат от момента на приемането й от участника, избран за изпълнител, като часът се 

удостоверява чрез рапорт от факс апарата или съобщение от електронната поща на 

възложителя, в зависимост от начина на изпращането на конкретната заявка . 

9. При приемане на писмена заявка за ремонт, участникът, избран за изпълнител, се 

задължава да я впише в сервизен дневник, представляващ досие с всички приети заявки 

за ремонт за срока на действие на договора.  

10. Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да поддържа на място, в непосредствена 

близост до циклотронния комплекс, предоставено безвъзмездно от възложителя за срока 

на договора, склад с често подменяеми системни компоненти.  

11.  Участникът, избран за изпълнител, е длъжен в срок до 2 (два) часа от часа на приемането 

на подадената от възложителя писмена заявка за ремонт, да осигури сервизен инженер, 

който чрез софтуер за дистанционен сервизен достъп или при необходимост на място при 

циклотронния комплекс, да се запознае с повредата и да пристъпи към нейното 

диагностициране и по-нататъшно отстраняване, ако са налице условията по т.7. 

12. Участникът, избран за изпълнител,  е длъжен да извърши диагностика и при възможност 

да отстрани възникналата повреда и/или неизправност чрез софтуер за дистанционен 

сервизен достъп или при необходимост на място при циклотронния комплекс в срок до 2 

(два) часа от момента на запознаване с повредата. 

13. При невъзможност за отстраняване на диагностицирана повреда и/или неизправност в 

срока, посочен в т.12, поради необходимостта от влагане на резервни части, налични в 

склада на участника, избран за изпълнител,  той  се  задължава  да я отстрани в срок до 48 

(четиридесет и осем) часа от приета писмена заявка за ремонт. 
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14. В случаите, когато след извършване на диагностиката съгласно т.12 се установи, че 

възникналата повреда и/или неизправност не може да бъде отстранена от сервизен 

инженер на участника, избран за изпълнител, и се налага намеса на специалисти на 

производителя на циклотронния комплекс, срокът за отстраняване на повредата не може 

да бъде повече от 4 (четири) календарни дни от приета писмена заявка за ремонт. В 

случай, че след диагностицирането, описано в т.12, се установи необходимост от намесата 

на специалисти на производителя на циклотронния комплекс, както и влагането на 

резервна част, налична в склада на участника, избран за изпълнител, т.13 не може да се 

прилага с цел удължаване на срока за ремонт, предмет на настоящата точка. За срок на 

изпълнение на заявката се счита по-дългият, а именно 4 (четири) календарни дни от 

приета писмена заявка за ремонт. 

15. При необходимост от доставка на резервна част, която не е налична в склада на участника, 

избран за изпълнител, отстраняването на повредата, включващо доставка на частта и 

подмяната й, не може да бъде повече от 7 (седем) календарни дни, считано от датата и 

часа на приемане на писмената заявка за ремонт. В този случай участникът, избран за 

изпълнител, задължително уведомява възложителя писмено за продължителното 

преустановяване на работата на циклотронния комплекс. В случай, че след 

диагностицирането, описано в т.12, се установи необходимост от доставка на неналична в 

склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервна част, т.13 и т.14 не могат да се прилагат с цел 

удължаване на срока, предмет на настоящата точка. За срок на изпълнение на заявката се 

счита най-дългият, а именно 7 (седем) календарни дни от приета писмена заявка за 

ремонт.  

16. Отстраняването на повреда на части от системите  и съоръженията на циклотронния 

комплекс при необходимост  може да се извършва в ремонтна база на участника, избран 

за изпълнител, като това може да се осъществи единствено и само след писмено съгласие 

на възложителя, като за целта се издава Приемо-предавателен протокол. Срокът за 

отстраняване на повредата следва да бъде предварително съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Всички допълнителни разходи са за сметка на участника, избран за изпълнител,  съгласно 

т.2. 

17. При извършване на сервизното обслужване на циклотронния комплекс, включително и 

при профилактиките, възложителят се задължава за целия период на ремонт или 

профилактика да осигури присъствието на свой упълномощен представител, който да 

следи и да приема извършената работа, както и да подписва издаваните от участника, 

избран за изпълнител, документи. 

18. След приключване на работата по изпълнението на всяка заявка за ремонт, се съставя 

Сервизен протокол за изпълнена заявка, като в него  участникът, избран за изпълнител 

отразява:  

18.1. ден и час на започване на изпълнението на заявката;  

18.2. ден и час на приключване на изпълнението на заявката; 

18.3. име на сервизния инженер, извършил ремонта; 

18.4. подробно описание на извършените дейности по отстраняване на повредата;  

18.5. подробно описание на вложените материали, консумативи и резервни части по вид  

и количество. 
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19. При извършване на профилактика, възложителят се задължава да осигури достъп до 

циклотронния комплекс и до всички съоръжения и инсталации за целия период, 

необходим за самата профилактика. Периодът и времето, необходимо за профилактика, 

следва да бъдат предварително съгласувани с възложителя, минимум 14 (четиринадесет) 

календарни дни преди евентуалното й започване. След приключване на работата, се 

съставя Сервизен протокол за профилактика, като в него  участникът, избран за 

изпълнител отразява: 

19.1. дата и час на започване на изпълнението на профилактиката; 

19.2. дата и час на приключване на изпълнението на профилактиката; 

19.3. име на сервизния инженер, извършил профилактиката; 

19.4. подробно описание на извършените дейности; 

19.5. подробно описание на подменените почистващи комплекти и системни 

компоненти. 

В случай, че по време на профилактиката бъде установено наличието на повреда и/или 

неизправност на някои от съоръженията или инсталациите на циклотронния комплекс, за 

която възложителят не е уведомил участника, избран за изпълнител, тъй като 

циклотронния комплекс не е дал съответната индикация, се изготвя Сервизен протокол за 

установена повреда, като повредата и/или неизправността се отстранява при спазване на 

сроковете, указани в  т. 12, т.13, т.14 и т.15. 

20. Ремонтът или профилактиката се считат за извършени, ако задължително са изпълнени 

кумулативно следните условия: 

20.1. Циклотронният комплекс и всички негови съоръжения и инсталации са предадени 

функционално годни и безопасни за работа. 

20.2. Проведен е текущ инструктаж на обслужващия персонал за правилната и безопасна 

работа. 

20.3. Сервизният протокол за извършения ремонт или профилактичен преглед, съставен 

от сервизен инженер на участника, избран за изпълнител, е двустранно подписан и 

предаден на упълномощено от възложителя длъжностно лице. 

21. Към момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, сервизен 
инженер на участника, избран за изпълнител, в присъствието на упълномощено от 

възложителя лице, се задължава да провери изправността на циклотронния комплекс и 
условията, при които той работи. Резултатите за състоянието на съоръженията и 

инсталациите на циклотронния комплекс се отразяват в Протокол, който се подписва от 
страните и представлява неразделна част от договора за възлагане на обществената 
поръчка. Страните изрично се договарят, че циклотронният комплекс следва да работи 

при определени параметри, указани от производителя като задължителни за нормалното 
му  функциниране в Технически Фиш (Приложение 1) и Biomarker Generator - 
Спецификации на оборудването (Приложение 2) и съобразени с действащата за срока на 
обществената поръчка нормативна уредба в Република България, свързана с безопасните 

условия на труд. 
22. Участникът, избран за изпълнител, е необходимо да извършва всички софтуерни 

актуализации на циклотронния комплекс, изисквани  от фирмата - производител, като 
предварително ги съгласува с възложителя.  

23. Участниците са длъжни да представят: 
23.1. Оторизация от производителя на циклотронен комплекс ABT BG-10, че имат право 
да извършват сервизна дейност на територията на Република България ; 
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23.2. Удостоверения/сертификати на името на сервизния инженер/и за проведено 
обучение при производителя и/или в оторизирани центрове на производителя на 

циклотронния комплекс. 
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 Оценяването на офертите се извършва въз основа на критерия най-ниска цена, при пълно 
съответствие на техническите изисквания и изискванията в документацията. 

 На първо място ще бъде класирана офертата с предложена най-ниска цена. В случай, че се 
установи една и съща цена в две или повече оферти, комисията, назначена от възложителя да 
отвори и оцени предложенията, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител 

между класираните на първо място оферти. 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ ЗА НЕЙНОТО ИЗГОТВЯНЕ 

Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта. 

Не се допускат варианти на офертите. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 

него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

Офертата има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок 

за подаване на оферти, независимо от факта дали това обстоятелство е изрично декларирано от 

участника в самото предложение. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока 

на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка.  

Всяка оферта трябва да съдържа всички необходими документи по чл. 56 от ЗОП и  съгласно 

тръжната документация на възложителя, и да са спазени императивните условия на чл. 57 от ЗОП, 

а именно: офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

Плик No1 с надпис “Плик No1 - Документи за подбор”, в който се поставят следните 

документи:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, по чл. 56, ал. 1, 

т. 14 от ЗОП.  

2. Представяне на участника по образец, включващо административни сведения: 

 - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;  
 - Декларация по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от  ЗОП. 

3. Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за липса на обстоятелства по чл.55, ал.7 и по 

чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 

4. Декларация по чл.56 ал. 1, т. 8 за участие на подизпълнители (в приложимите случаи) . 

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в приложимите случаи), съгласно 

чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. 

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в 

изпълнението на поръчката и да отговаря на изискванията съобразно вида и дела на участието 

си. Подизпълнителите е необходимо да представят следните документи, които се прилагат 

към офертата на участника: 
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- копие  на документ за  единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за 

търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

- декларации по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5 от  ЗОП; 

- декларации по чл. 56, ал.1, т.6 за липса на обстоятелства по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП;  

- декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС . 

6. Списък - Декларация на техническите лица по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП. 

7. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне една извършена услуга. 

Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат:  удостоверение, издадено и подписано 

от получателя/ възложителя на услугата. Удостоверението се представя в оригинал или 

заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за включена в списъка услуга. При посочване на регистъра в АОП, 

следва да се посочва освен Идентификационен номер на поръчката в АОП и ID на документа.  

8. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора. 

9. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.  

10. При участници обединение – копие на договора за обединение, подписан от лицата в 

обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

11. Копия от дипломите на служителите - специалисти, описани в Списък - Декларация на 

техническите лица по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП. 

12. Документ за внесена гаранция за участие в една от формите по чл.60 от ЗОП. Гаранцията 

за участие се представя чрез прилагане в офертата на документ за внесена гаранция под 

формата на парична сума, или оригинал на неотменима и безусловна банкова гаранция в 

полза на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр.Варна, покриваща срока на валидност на офертата  

(оригинал - за банкова гаранция, копие - за парична сума). 

13. Оторизация от производителя на циклотронен комплекс ABT BG-10, че участникът в 

процедурата има право да извършва сервизна дейност на територията на Република България . 

Документът се представя на езика, на който е издаден, в заверен от участника препис и в 

официален превод на български език. В случай на разлики в текста на български език и на 

съответния чужд език, с предимство ще се ползва текстът с официалния превод на български 

език. Отговорността за разликите в съдържанието се носи от Участника, подал съответната 

оферта. 

14. Удостоверение/сертификат на името на сервизния инженер/и за проведено обучение при 

производителя и/или в оторизирани центрове на производителя на циклотронния комплекс. 

15. Удостоверение за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на 

йонизиращи лъчения (ИЙЛ) на името на сервизния инженер/и.  

16. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система за управление на 

качеството на името на участника с обхват сервизна дейност на медицинска апаратура - 

заверено от участника копие. 

17. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, 

когато офертата или някой документ от нея не са подписани от представляващия участника, 

съгласно актуалната му регистрация в Търговския регистър, а от упълномощен негов 
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представител. Пълномощното следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата  по време на 

провеждане на процедури за възлагане на обществена поръчка . 

 В плик №1 се представят и всички необходими документи, удостоверения, доказателства и 

др., които участникът сметне за необходимо да приложи. 

 Обозначението “Плик №1 - Документи за подбор” се поставя в долния десен ъгъл на 

съответния плик. 

 Плик №2 с надпис “ Плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката”, който 

съдържа Техническото предложение за изпълнение на поръчката  (по образец), включващо и 

срокове за изпълнение на сервизното обслужване, към което, ако е приложимо, се прилага 

декларация по чл. 33, ал. 4 - по образец.  

Обозначението “Плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя в долния 

десен ъгъл на съответния плик. 

Плик №3 с надпис “Плик №3 - Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на 

участника. Обозначението “Плик №3 – Предлагана цена” се поставя в долния десен ъгъл на 

съответния плик.  

В Плик 3 се поставя ценовото предложение на участника  (по образец). Ценовото 

предложение задължително се представя на хартиен и електронен носител. Участникът отговаря 

за идентичността на информацията върху хартиения и електронния носител и при различие между 

тях за вярна се приема информацията на хартия. Отговорността за разликите се носи от участника.  

Участник, чиято ценова оферта надвишава посочената в Обявлението прогнозна стойност, 

ще бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата 

Всички страници в Плик 1 от офертата на участника следва да са номерирани (без 

значение дали на ръка или машинно), като номерацията на страниците задължително трябва 

да съответства на посочената в списъка на документите, който следва да е наличен в плик № 1 с 

надпис „Документи за подбор”. Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване 

на участника от процедурата, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Всички декларации и документи, за които не е представен образец в настоящата 

документация, трябва да бъдат изготвени от съответния участник , съгласно изискванията на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 

както и другите действащи и приложими нормативни актове, съобразно с техните редакции, 

които са били в сила към датата на публикуването в регистъра на АОП на обявлението за 

настоящата обществена поръчка. 

 В случаите по чл.68, ал.3 от ЗОП, когато при отварянето на офертите присъства 

упълномощен представител на участник в процедурата, е необходимо да представи на членовете 

на комисията  оригинал на пълномощно, издадено от законния представител на участника.  
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АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН   

(или друга идентифицираща 
информация в съответствие 

със законодателството на 
държавата, в която 

участникът е установен) 

  

Седалище:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението,  
като се добавя необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета)  

Трите имена   

 ЕГН   

 лична карта №   

 адрес   

Трите имена   

 ЕГН   

 лична карта №   

 адрес   

Трите имена   

 ЕГН   

 лична карта №   

 адрес   

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 

1.  

2.  

Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка:   

 IBAN   

 BIC   

 Титуляр на сметката:   

 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 
Дата  
............................/ ............................................................................................................/ .......................................... 
     Име и фамилия                             Подпис на лицето и печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от  ЗОП 

 
Подписаният/ата 

…………………….............……….....................................................................……………...………………………….. 
       (трите имена) 

данни по документ за самоличност 
…….........................................................................……………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)  

в качеството си на 
…………………………………………….................................................................................………………...………. 

(длъжност) 
на ……................................................................................    ЕИК/БУЛСТАТ 

………....………………………………………….……….…, 
  (наименование на участника) 

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане 
на обществена поръчка с предмет „ 

…………...............................................................................................................……………………………“ 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран 
съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.  
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна  
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.  
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до 
конкретния участник): 

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал., т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;  

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите 

е допуснато разсрочване/отсрочване; 
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници). 
5. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т.23а от 
допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са: 
…………………………………….....................................………………………………………………...........................................
................................................................................................................................................……...……......... 
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Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 

обстоятелствата по т. 1 – 4 са: 
………………………………………………………………………………………..............................................................................

.................................................................................................................................…………………………………… 
 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 
Забележка: Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на т. 1, 

се прилагат, както следва (чл.47, ал.4 от ЗОП): 
1. при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон (ТЗ);  

2. при командитно дружество – за лицата по чл.105 от ТЗ, без ограничено отговорните 
съдружници;  

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от ТЗ, а при еднолично 
дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ;  

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от ТЗ, а при липса на 
овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от ТЗ;  

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;  
6.при едноличен търговец – за физическото лице- търговец 

7. във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата или участника.  
8. в случаите по т. 1 – 4  от забележката  - и за прокуристите, когато има такива.   

 
 

Дата  
..................../ ...................................................................................................../ .......................................... 

     Име и фамилия      Подпис на лицето и печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
 

Подписаният/ата 
........................................................................................................................................................................ 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност 
........................................................................................................................................................................ 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на 

........................................................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на 
........................................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................... – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет 
„.....................................................................................................................................................................“ 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
 1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура;  

 2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21, ал.1  или чл.22, ал.2 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).  
 3. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 
по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.  
 
 
 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 

 
 

  
Дата  

.............................../ .............................................................................................../ .................................... 
     Име и фамилия       Подпис на лицето и печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
за участие на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

 
Подписаният/ата 

....................................................................................................................................................................... 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност 
........................................................................................................................................................................ 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 
........................................................................................................................................................................ 

(длъжност) 
на 

........................................................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ......................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет 

„.....................................................................................................................................................................“ 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
че при изпълнение на обществена поръчка с предмет: …................................................................................... 
ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители.  (вярното се подчертава) 
 
 Подизпълнители: 
1_____________________________________________________________________________, с дял на участие 
_________% (словом:_________________________________________________________________процента); 
2_____________________________________________________________________________, с дял на участие 
_________% (словом:_________________________________________________________________процента); 
3_____________________________________________________________________________, с дял на участие 
_________% (словом:_________________________________________________________________процента); 
 
като прилагам декларация по образец от документацията за участие от всеки един от посочените горе с 
изразено от тях съгласие за участие като подизпълнители в настоящата обществена поръчка.  
 Вида на работите, които ще извършва всеки един от подизпълнителите е, както следва:  
подизпълнителят 
_______________________________________________________________________________ ще извършва 
__________________________________________________________________________________; 
подизпълнителят 
_______________________________________________________________________________ ще извършва 
__________________________________________________________________________________; 
подизпълнителят 
_______________________________________________________________________________ ще извършва 
__________________________________________________________________________________; 
 
 Забележка: При необходимост се добавят редове. 
 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
  
 
Дата  
............................/ .........................................................................................................../ .................. ........................ 
     Име и фамилия                               Подпис на лицето и печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

 
Подписаният/ата 

........................................................................................................................................................................ 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност 
........................................................................................................................................................................ 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 
........................................................................................................................................................................ 

(длъжност) 
на 

........................................................................................................................................................................ 
(наименование на подизпълнителя) 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

  
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 
........................................................................................................................................................................ 

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, пощенски адрес, електронен адрес) 
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

........................................................................................................................................................................ 
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)  

при изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„......................................................................................................................................................................
.................. „ 
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от подизпълнителя) 
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки 

желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право 
да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.  

  
 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 

 
 
Дата  
.............................../ .................................................................................................../ ................................ 
     Име и фамилия      Подпис на лицето и печат 
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СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 
За техническите лица по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП, 

 
 

Подписаният/ата 
.............................................................................................................................................................. 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност 
........................................................................................................................................................................ 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)  
в качеството си на 

........................................................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на 
......................................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет  
“…................................................................................................................................................................”, 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

сме ангажирали и имаме на разположение следните технически лица/  сервизни инженери,  
съгласно изискванията на възложителя: 

 

техническо 
лице/ 

сервизен 
инженер 

(трите имена) 

Образование (степен, 
специалност, година на 

дипломиране, № на 
диплома, учебно 

заведение) 

Професионална 
квалификация (направление, 
година на придобиване, № 

на издадения документ, 

издател) 

Професионален опит в 
областта на ................... 
(месторабота, период, 

длъжност, основни 

функции) 

    

    

    

Забележка:  При необходимост се добавят редове. 
       

 През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде 
възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе технически лица/ служители/ експерти. 
  
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.     

 

Дата  
............................/ ......................................................................................................./ ................................ 

     Име и фамилия                              Подпис на лицето и печат 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Към попълнения Образец  се прилагат копия, заверени от участника на всички налични 

документи -   удостоверения, сертификати, дипломи, квалификационни курсове, трудов стаж.  
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СПИСЪК 
по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

 
Подписаният/ата 

........................................................................................................................................................................ 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност 
........................................................................................................................................................................ 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)  

в качеството си на 
....................................................................................................................................................................... 

(длъжност) 
на ................................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет  
"....................................................................................................................................................................",  

 
заявяваме, че сме изпълнили описаните по-долу услуги, сходни или еднакви с предмета на 

настоящата поръчка и изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, както следва: 

 

№ 

Предмет на 
изпълнената 

доставка/ услуга и 
кратко описание 

Стойност/цена 
(без ДДС) и 

количество/брой/обем на 
изпълнената 

доставка/услуга 

Получател на 
доставката/ 

услугата 
 

Начална и 

крайна дата 
на 

изпълнение 
на доставката/ 

услугата 
 

Общ брой 

месеци на 
осъществена 

доставка/ 
услуга 

 

1      

2      

3      

Забележка: При необходимост се добавят редове. 
 

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните 
доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП: 

1. .................................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................... 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

Дата  
.............................../ ....................................................................................................../ .............................. 

     Име и фамилия      Подпис на лицето и печат  
  

_____________________ 
 Изброяват се конкретните, приложени от участника документи (удостоверения, 

референции)  или конкретните регистри, на които той се позовава. Участникът може да 
прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП 

доказателства. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

(за приемане на условията в проекта на договора)  
 

Подписаният/ата 
.............................................................................................................................................................. 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност 
........................................................................................................................................................................ 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на 

............................................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на 
......................................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет  
“….................................................................................................................................................................”, 

 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
 Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка с предмет: 
„...................................................................................................................................................................“ 
   
 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни .           
 
 
 

 
Дата  

............................/ ........................................................................................................./ .............................. 
     Име и фамилия                              Подпис на лицето и печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС  

(Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата,  
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,  

свързаните с тях лица и техните действителни собственици ) 
 

 
Подписаният/ата 
........................................................................................................................................................................ 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност 

........................................................................................................................................................................ 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 
....................................................................................................................................................................... 

(длъжност) 
на 

......................................................................................................................................................................., 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет  

„....................................................................................................................................................................“, 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикциия с преференциален 
данъчен режим. 

 
2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

ежим.  

 

 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни. 

 
 

Дата  
.............................../ ......................................................................................................./ ............................. 

     Име и фамилия      Подпис на лицето и печат 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за  участие  в  открита процедура по реда на ЗОП 

Подписаният/ата 
....................................................................................................................................................................................... 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност 
....................................................................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)  
в качеството си на 
....................................................................................................................................................................................... 

(длъжност) 
на ................................................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет  
“….................................................................................................................................................................”, 

 С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.  

№ Показател Мярка 
Изискване на 
възложителя 

Предложение 
на участника 

1 2 3 4 5 

 
1 

Срок на реакция -  
време, за което  сервизен инженер трябва чрез 
софтуер за дистанционен сервизен достъп или при 
необходимост на място при циклотронния комплекс, 
да се запознае с повредата и да пристъпи към 
нейното диагностициране и по-нататъшно 
отстраняване 

часове 

 
До 2 часа  

от приемане на 
заявка за ремонт 

 

 

2 

Срок за извършване на диагностика и при 
възможност отстраняване на  възникналата повреда, 
чрез софтуер за дистанционен сервизен достъп или 
при необходимост на място при циклотронния 
комплекс 

часове 

До 2 часа от 
момента на 

запознаване с 
повредата  

 

3 

Срок за отстраняване на повреда,  
при необходимост от подмяна на резервни части, 
налични в склада на участника, описан в т.10 от 
Техническите изисквания  

дни 
До 48 часа  

от приета писмена 
заявка за ремонт 

 

4 
Срок за отстраняване на повреда,  
при необходимост от намеса на специалисти на 
производителя на циклотронния комплекс 

дни 

До 4 (четири) 
календарни дни от 

приета писмена 
заявка за ремонт 

 

5 

Срок за остраняване на повреда, 
при необходимост от доставка на резервна част, 
неналична в склада, описан в т.10 от Техническите 
изисквания 

дни 

До 7 календарни 
дни от приета 

писмена заявка за 
ремонт 

 

6 
Срок на отложено плащане, 
след представяне на оригинална данъчна фактура 

дни 
до 60 календарни 

дни  
 

 
Дата  
.............................../ ....................................................................................................../ .........................................  
     Име и фамилия      Подпис на лицето и печат 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП  

 
 

Подписаният/ата 
........................................................................................................................................................................ 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност 
........................................................................................................................................................................ 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)  
в качеството си на 

....................................................................................................................................................................... 
(длъжност) 

на 
......................................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет  
"....................................................................................................................................................................",  

 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
     1. Информацията, съдържаща се в 

........................................................................................................................................................................ 
  (посочват се конкретна част/части от техническото предложение)  
от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически 
и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 
     2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 
предвидените от закона случаи. 
 
 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.               

 
Дата  

.............................../ ...................................................................................................../ ............................... 
     Име и фамилия       Подпис на лицето (и печат) 

 
 

 
 
_____________________ 
Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се 
представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се 
прилага в Плик № 2. 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
        

Подписаният/ата 
........................................................................................................................................................................ 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност 

........................................................................................................................................................................ 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)  

в качеството си на 

........................................................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на 
......................................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет  
"....................................................................................................................................................................",  

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет „ Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, 
собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от една година “  

 Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, 
заложени в Техническите спецификации и документацията за участие в настоящата поръчка.  

  
 Нашата ЦЕНА за сервизно обслужване с включени резервни части за целия срок на 
договора, предмет на настоящата поръчка е: 
 
___________________________________________________________ лв. без включен ДДС  
   /цифром и словом/, 
___________________________________________________________ лв. с включен ДДС  
   /цифром и словом/. 
 

 В цената са включени всички разходи във връзка с изпълнение предмета на настоящата 
поръчка.  Ценовото предложение е изчислено до втори знак след десетичната запетая.  

 Ценовото предложение не надхвърля прогнозната стойностит, определена от възложителя. 
 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

гореописаната оферта. 
 

* Съгласно чл.70 от ЗОП, когато офертата на участник съдържа предложение с числово 
изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по- благоприятно от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка, възложителят изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване. 
 
 
  Дата  
............................/ .................................................................................................../ ................................... 
     Име и фамилия                               Подпис на лицето и печат 
 



 
Генератор  

на  
радиоизотопи 

BG10 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ 
 

BG10 е система за автоматично генериране на позитрон-излъчващи 
радиоизотопи, снабдена със собствена лъчезащитна обвивка. Апаратът е 
предназначен за клинично ориентирано медицинско, биологично и аналитично 
приложение на позитронно-емисионната томография (PET). 

 

I. Компоненти на системата 

 

 

 

 

- Топлообменник  

 

           

 

 

- Вакуум 
помпа 
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II. Условия за безопасна работа 
1. Радиационна безопасност 
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА ЛЪЧЕЗАЩИТА 

Следвайте описаните по-долу предпазни мерки, за да сведете до 
минимум вътрешното облъчване: 

За да предотвратите абсорбцията, подменяйте често ръкавиците си. 
Избягвайте да докосвате очите, носа или устата си. Наблюдавайте работното си 
пространство с подходящ дозиметър, измивайте ръцете си и ги проверявайте с 
прибора. 

Използвайте защитна маска, за да предотвратите вдишване, когато 
боравите с летливи източници на радиоактивност. 

Никога не се хранете или не пийте течности в лабораторията. Никога не 
съхранявайте храна в хладилниците или фризерите, или в други зони, 
предназначени за съхранение на химикали или радиоактивни материали.  

ALARA означава “Толкова ниско, колкото е разумно постижимо” и трябва 
да се взима предвид при проектирането и в практиката. Всички действия в 
радиационна среда следва да се планират предварително:  

• Да се увеличи максимално разстоянието от източниците на радиация 
• Да се увеличи защитата между хора и радиация 
• Да се сведе до минимум времето, прекарано до източниците на 

радиация.  
• Да сведе до минимум всякакво възможно замърсяване. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Само обучен и оторизиран персонал по сервиза се допуска 
да работи по тези части, след като е изминало достатъчно време за 
разпадането на краткоживеещите изотопи.  

– Операторът на генератора на радиоизотопи е изложен на йонизиращо 
лъчение, което е страничен продукт в процеса на производство на 
радиофармацевтични препарати. AБT очаква операторите да са обучени 
в съответствие с подходящите държавни, федерални и международни 
практики за радиационна безопасност. Генераторът на радиоизотопи е 
добре защитен от всички страни и нивата на експозиция са под нормите 
в Насоките на Комисията за ядрено регулиране на САЩ (NRC). Защитните 
блокировки предотвратяват получаване на лъчене, когато някоя 
лъчезащита е отворена. Клиентите не бива да отварят лъчезащитата и да 
се опитват да поправят компоненти, освен ако не са подходящо обучени 
да сведат до минимум експозицията си. Винаги трябва да се спазват 
практиките ALARA.  
 

2. Електрическа безопасност 
В контролния шкаф, както и в самия ускорител, има опасно напрежение 

и електрически ток. Блокировката на радиочестотното напрежение и това на 
йонния източник е проектирана така, че при отворени задна врата на шкафа, 
лъчезащитните кожуси или магнитните половини, захранването да се изключи. 
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При аварийни ситуации 
Налични са 2 /два/ броя E-Стоп бутони: единият е на химичния модул при 

оператора, а другият е в контролния шкаф при циклотрона. Обърнете внимание, че 
при оператора има ключ, който блокира системата.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Само квалифициран и обучен персонал може да отваря 
вратата на шкафа и лъчезащитите на ускорителя.  
 

3. Опасност от изгаряне 
• Радиочестотният усилвател, намиращ се в шкафа на ускорителя, става 

изключително горещ, когато работи.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пипайте радиочестотния усилвател или връзките към 
него, когато системата е с включено захранване или ако то е било наскоро 
изключено. 

• Нагревателният блок за реактора на 
картата DSC в химичния модул се нагрява 
до  150˚C и не бива да се докосва, когато е 
с включено захранване. 

 

 
4. Механична безопасност 

За да се извършат сервизни дейности по ускорителя, лъчезащитните 
кожуси и магнитните половини на циклотрона трябва да бъдат отворени. Само 
квалифициран и обучен персонал може да отвори защитите на ускорителя. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не бива да се осъществява достъп под горния 
лъчезащитен кожух, без да са взети необходимите мерки за безопасност.  
 

5. Безопасна работа с газове 
За йонен източник се използва водород. При достатъчна концентрация, 

водородът може да бъде запалим или избухлив на въздуха. Само лица, обучени 
за безопасно боравене със сгъстените газове, използвани в генератора на 
радиоизотопи следва да местят или подменят доставящите газ бутилки.  
 

6. Безопасна работа с химичния модул 
Реактивите, използвани за производство на [18F] флуородеоксиглюкоза 

(FDG) включват запалими разтворители като ацетонитрил и етанол, както и 
концентрирана солна киселина, които могат да причинят сериозни увреждания 
при неподходящо използване. Потребителят се насърчава да се обърне към 
съответния Информационен лист за безопасност на материалите (Material 
Safety Data Sheet), за да предприеме адекватни предпазни мерки.  
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III. ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 
1. Изключване захранването на системата 

Процедура за систематично изключване 
- Софтуерно изключване от интерфейса „човек-машина” (HMI) – при 
възможност разредете мишената от ускорителя към химичния модул чрез 
бутона “Cancel” и избор на “Press ABORT to Unload Target”;  
Поставете системата в режим „Sleep” (Заспиване) от менюто “Operate” 
 

- Физическо изключване от контролния шкаф 
    Изключете захранването на вакуумната помпа  

 Изключете захранването на турбо помпата  
  Изключете подаването на аргон от газовата бутилка  

 Изключете захранването на модула за хим. производство (CPM) 
- Изключване на поддържащите устройства (след около 30 минути) 

   Изключете топлообменника  
 Изключете механичната вакуум помпа 

 
Процедура за незабавно изключване 
- Направете аварийно изключване като извършите едно от следните действия 

 Натиснете Е-стоп бутона, намиращ се в контролния шкаф при циклотрона  
 или Натиснете Е-стоп бутона, намиращ се на химичния модул при 

оператора; ще се появи следното съобщение 

 

 
Е-Стоп 
Грешка в безопасността на системата - - 
Неуспешен цикъл 
Генераторът ще преустанови цикъла и ще 
премине в режим “Заспиване” 
 

- Главното захранване на CPM на “Изключено” 
- Бутонът на висящото табло за управление на позиция “Изключено”  

 

2. При изтичане на радиоактивност 
- Изведете хората – предупредете всички работници в близост и повикайте 
медицинска помощ, ако е необходима. 
- Свържете се със служителя по радиационна безопасност (RSO). 
- Ако е възможно, съобщете му следната информация: 

 Къде е настъпил инцидентът 
 Кой е изотопът  
 Какво се е случило  
 Колко е активността  
 Номер, на който да се обади 

- Почистването от радиоактивен материал следва да бъде съгласно 
стандартните оперативни процедури (SOP).  
- Маркирайте района с подходящи етикети и идентификационни знаци  

 Спрете изтичането (Stop the spill).  
 Предупредете другите за него (Warn others of the spill). 
 Изолирайте го (Isolate the spill). 
 Сведете го до минимум (Minimize the spill). 



Techn Fish BG10-010615_BG.doc 5 

IV. НАЧАЛО НА РАБОТАТА 
1. Ежедневна проверка (виж Таблица за ежедневни проверки) 
 

Налягане на захранващите газове 
- Водород: вход > 500 psi (140 kPa), изх. 20 psi (14 kPa) 
- Аргон за мишената: (вх.налягане > 35 bar, изх. 22 bar 
- Аргон за химичния модул:  
(вх.налягане > 500 psi (35 bar), изх. 65 psi (4.5 bar) 

 
 
Топлообменник 
Задайте работна температура 15°C 
 
Проверете нивото на водата в резервоара 

 
  

 

 
 

Вода О-18 
Проверете за наличие на достатъчно количество 

 
 

Химичен модул 
Проверете за наличие на достатъчно количество 
HPLC u LAL вода. 
Изпразнете резервоара за отпадна течност. 
 

 

 
 

Температурен сензор 
Почистете температурния сензор, намиращ се под 
реактора, чрез клечка с памук, напоен с 
изопропилов спирт, а после подсушете със суха 
клечка с памук. 

 

 
 

Консумативи 
Уверете се за наличие на всички необходими за деня консумативи, а именно: 
Игли 18G – 4 бр; Игли 21G – 4 бр; Вент.игли – 12 бр; Аспир.игли – 8 бр; Катетър-1 бр; 
Спринцовки 5ml – 1 бр; Реактиви; Клечка с памук – 2 бр; Газоуловител с филтър; 
Всеки понеделник: SST стандарти, вент. и 21G игли, спринцовка 5ml 
 

Извадете SST стандартите от хладилника и MT от фризера
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2. Събуждане на системата 

 

 
 

Натиснете върху иконата на 
изгряващото слънце, за да 

събудите системата 
 

Включете осветлението и 
вентилатора на ламинарния 

кабинет 

 

 

Поставете ЧИСТА карта в Химичния 
модул   
 

Натиснете „ОК” при поставена 
празна кювета за ендотоксини  

 

 

При събуждане системата 
преминава през следните 
режими: 
 
- стабилизиране състоянието на 
магнита 
 
- стабилизиране на 
високочестотната енергия 

 
 

Warning: Adobe would like to print 
Yes / Cancel 

 

Препоръчително е да се изчакат  
3 /три/ минути, преди да натиснете  
“Queue F18”. 

 

Потвърдете съобщението от 
Acrobat Reader за отпечатване на 
дневен рапорт чрез “YES” 

 

Системата преминава през 
следните режими: 
 
- зареждане на мишената 
 
- подаване на газ към йонния 
източник 
 
- стабилизиране на лъча 

 

- производство на F-18  
Когато индикаторната ивица 
достигне края, процесът ще 
приключи автоматично. 
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Възможно съобщение за грешка:  

 

 
Има проблем с генерирането на 
високочестотна енергия (RF).  
Желаете ли да опитате отново 
(RETRY) или отказвате цикъла 
(CANCEL)? 

 
Възможно съобщение за грешка:  

 

 
Потокът на газ за йонния източник 
е нестабилен.  
Желаете ли да опитате отново 
(RETRY) или отказвате цикъла 
(CANCEL)? 
 

 
3. Промиване при събуждане 

 

1. Уверете се, че линиите във флакона с EtOH НЕ ДОСТИГАТ ТЕЧНОСТТА! 
2. Натиснете бутона “Perform Clean” 

 
Преди да поставите реактивите в химичния модул, извършете следното: 
1. Поставете нови аспирационни и вент.игли във флаконите на MeCN и сухия MT  
2. Изтеглете 3.8 mL MeCN (чрез спринцовка 5mL) и го поставете във флакона с MT 
3. Извадете иглите и разклатете внимателно за разбъркване 
4. Поставете нови вент. и аспир.игли във флаконите с Вода (WFI) и Ацетонитрил(MeCN) 

 

 
 
5. При излизане на съобщението: “MOVE NEEDLES ТО/FROM EТOH USING NEW NEEDLES”, 
поставете новите MeCN и WFI флакони в химичния модул и свържете линиите от флакона с 
етанол (EtOH) към новите MeCN и WFI аспир.игли.  
Забел: Разполагате с 60 /шестдесет/ секунди за извършване на стъпка 5. 

 



Techn Fish BG10-010615_BG.doc 8 

 

4. Зареждане на реактивите 

 

 

 
 
1. Поставете вент.игли във флаконите PTC и HCl. 
2. Поставете аспир.игла в PTC. 
3. Поставете катетърна игла в HCl.   
4. Във флакона за отпадъци (Waste) поставете вент.игла и 3 /три/ игли 18G.  
5. Поставете флаконите PTC, HCl и Waste на съответстващото им място в хим.модул. 
6. Свържете останалите цветно кодирани връзки със съответните флакони. 
7. Поставете нов газоуловител с игла 18G, зелено-бял филтър и аспир.игла, която да 
стига до средата на шишето!  
8. Натиснете бутона „Prime Reagent Kit”   
 
 

 

Възможно съобщение за грешка:  

 

 
Срокът на годност на 
комплекта е изтекъл. Моля, 
инсталирайте нови реактиви 
чрез функцията „Restart” от 
меню „Operate”  
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4. Teст за съвместимост на системата (SST) 
САМО В ПОНЕДЕЛНИК 

Създаване на стандарт “HPLC SST”: 
 
а) Поставете вент.игла във флакона 3А. 
 
б) Прехвърлте 3.5 мл от съдържанието на 3В чрез 
спринцовка и игла 21G.  
 
в) Разбъркайте добре. 

     
 

 

 

- Извадете ЧИСТА-та карта и 
изсипете течността от реактора 
 

- Поставете тестовата карта (SST) 
 

- Поставете нова вент.игла и 21G 
във флакон със стандарт “pH 4.0” 

 
- Натиснете бутона „Start SST” 

При излизане на съобщение: 
„MOVE TO WASTE” 

 

 
- Преместете иглата в долния 
флакон за отпадъци  

При излизане на съобщение: 

 

 

 
 

- Поставете нова вент.игла и 21G 
във флакон със стандарт “pH 7.0” 

 

- Натиснете бутона „Advance” 

При излизане на съобщение: 
„MOVE TO WASTE” 

 

 
- Преместете иглата в долния 
флакон за отпадъци 

При излизане на съобщение: 

 

 

 

- Разклатете добре флакона с 
“HPLC SST” и го поставете с нова 
вент.игла и 21G  
 

- Натиснете бутона „Advance” 

При излизане на съобщение: 
„MOVE TO WASTE” 

 
- Преместете иглата в долния 
флакон за отпадъци 
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5. Произвеждане на еднократна доза 
След успешно събуждане, промивка, запълване и тест за съвместимост, 
системата е готова за произвеждане на доза. 
 

 

 
 

 
Подгответе нова карта (DSC) и 
запишете серийния й номер. 
Проверете движението на буталото на 
спринцовката и всички свръзки. 
 
 

Поставете нова кювета за 
ендотоксини. 
 
 

Натиснете „Validate DSC”.  
 

 

Възможни съобщения за грешка:  

 
 

Ако картата DSC не се валидира, 
поставете нова DSC според указанията 
и кликнете „RETRY new DSC”. 
Причина за неуспешна валидация на 
DSC може да бъде разхлабено 
свързване на газоуловителя или 
спринцовката, или неуспешно 
подаване на газ към системата.  

 

DSC е захваната или поставена 
неправилно. 
Моля, опитайте отново или 
прекратете (RETRY or ABORT) 

      

 

 

 
След валидиране на картата,  
генерираният F-18 се прехвърля 
автоматично в Модула за химична 
обработка (CPM).  

 

 
Възможно съобщение за грешка: 

 

 
Отворена врата на химичния модул. 
Моля, затворете врата и опитайте 
отново (RETRY), или прекратете  
(АBORT).  
При прекратяването, дозата остава в 
мишената.  



Techn Fish BG10-010615_BG.doc 11 

 

Когато прехвърлянето на F-18 е 
приключено, автоматично ще започне 
процесът на химичен синтез. 
Разклащайте флакона с МТ преди всеки 
синтез! 
 
За стартиране на ново бомбардиране, 
натиснете върху иконата с колбите. След 
10 минути иконата се сменя на 
спринцовка и можете да стартирате 
бомбардиране за следваща доза, само 
ако модулът за качествен контрол (QC) е 
приключил работа. 

 

 

 
Изберете Queue more F18, за да започне 
следващо производство.  
Изберете Cancel при отказ.   
ОПЦИЯТА „Abort BioMarker process” 
СЛЕДВА ДА СЕ ИЗБЕРЕ, САМО АКО 
ИМА ПРОБЛЕМ, КОЙТО ИЗИСКВА 
СПИРАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС. 

 

Възможно съобщение за грешка:  

 

 
 
Настъпила е грешка в химичния процес и 
производството на настоящата доза е 
прекратено. 
 
Обаче има зареден F18 цикъл. Желаете 
ли да продължите (Proceed) с него или 
да прекратите (Abort)?  

 
При излизане на съобщение: 

“Pull out Endotoxin Vial” 

 

 
Химичният синтез е приключил и 
кюветата за ендотоксини е готова. 
Натиснете „ОК”. 
  

 

 

 
Затворете кранчето под спринцовката, 
откачете филтъра и извадете 
спринцовката заедно с кожуха.  
Извадете кюветата за ендотоксини. 
Натиснете „End of Run Clean”, за 
извършване цикъл на промиване на 
картата.  
Системата ще извърши автоматичен тест 
за качеството на дозата и ще отпечата 
резултатите. Потребителят трябва ръчно 
да проведе външните тестове за контрол 
на качество и да нанесе резултатите в 
протокола за дозата. 
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V. Изключване в края на деня 
 
След качествения контрол (QC) на последната доза, потребителят трябва да постави 
генератора в състояние на “Заспиване”. Изберете „Operate”  „Sleep”. Системата 
преминава към режим за почистване в края на деня, както следва:  

 
 

1. Изхвърлете флаконите MT и РТС, а аспир. игли преместете във флакона за отпадъци RMS 
2. Изхвърлете флакона HCl и преместете линията към иглата 18G на флакона за отпадъци  
3. Отстранете аспир.игли от MеCN и WFI, а линиите поставете в празен съд  
4. Поставете ЧИСТА карта (или оставете последната за деня) 
5. Натиснете Perform End of Day Clean за извършване на почистване за край на деня 
6. Поставете нови аспир. и вент. игли във флакона с EtOH  
7. При излизане на съобщение: 

“MOVE NEEDLES ТО/FROM EТOH USING 
NEW NEEDLES” 

 
Свържете линиите на MеCN и WFI към 
аспир.игли във флакона с EtOH и 
потвърдете с „ОК” 
 

8. При излизане на съобщение: 

“Shutting down” 

- Поставете картата SST 
- Поставете нова игла 21G във флакон със 
стандарт pH 4.0 

 
9. При излизане на съобщение: 

“Insert SST Сard and Spike pH buffer 4” 
 
10. При излизане на съобщение: 

„MOVE TO WASTE” 

 
- Натиснете бутона “OК” 
 
 
- Преместете линията във флакона за 
отпадъци  

 
11. Поставете празна кювета за ендотоксини. 

 
 

12. Задайте температура на топлообменника 21°C за режим „покой”. Приятна почивка! 
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VI. Параметри на експлоатация 
 

Циклотронният комплекс (BG10) работи при следните параметри, указани 
изрично като задължителни: 
 

1. Ток на мишената: до 4,5 uA; 
 

2. Време на бомбардиране: до 45 минути; 
 
3. Мануално разтоварване на мишена (с 18F) след бомбардиране без 

радиохимия: не повече от 1 път на седмица. 
 
4. Производство на радиофармацевтици в малки количества на 

еднократни пациентски дози - до 1 (една) пациентска доза (с 
активност 10-18 mCi) - при еднократно бомбардиране и 
радиохимичен синтез.  

 
5. Работа само с реагенти, консумативи и процедури, описани в 

прилежащите към циклотронния комплекс документи. 
 
6. Всички допълнителни параметри, описани в прилежащия документ 

към настоящия ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ и документ „Biomarker Generator 
“Спецификации на оборудването”. 

 
 
 


