
 

 

Относно: Събиране на оферти  за закупуване на медицинска техника за нуждите на 

РЦТХ ВАРНА (второстепенен разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ  ВАРНА,  

 

О Б Я В Я В А 

Пазарно проучване и Събиране на оферти за закупуване на  лабораторни 

хладилници, фризери, лабораторна центрофуга и биомиксери за нуждите на  центъра 

отговаряща на следните минимални изисквания: 

1. За лабораторни хладилници: 

- Общ брутен обем – до 400 л. 

- Температурен режим от 2◦ С до 8◦ С 

- Дигитален температурен дисплей 

- Динамично охлаждане 

- Ефективна охладителна система 

- Поддържане на ефективна и постоянна температура 

- Екологичен хладилен агент 

2. Лабораторен фризер 

- Общ брутен обем – до 600 л. 

- Температурен режим от  -1◦ С до -30◦ С 

- Дигитален температурен дисплей 

- Динамично охлаждане 

- Ефективна охладителна система 

- Поддържане на ефективна и постоянна температура 

- Екологичен хладилен агент 

3. Лабораторна центрофуга за до 36 бр. епруветки с кръв.  



 
 

 

4. Био-миксер съвместим с Националната Информационна система по 

трансфузионна хематология /НИСТХ/ и 

      -  3 - измерно смесване на дарената кръв 

- Едновременно измерване и размесване на кръвта  

- OLED дисплей с лесно за управление меню  

- Засича максимални и минимални нива на потока, което осигурява 

гладка обработка на продукта  

- Визуална индикация за грешка / предупреждение /  

- Безжична връзка за пренос на данните  

- USB куплунг за събиране на данните  

- Малки размери и изключително лек  

- Лесен за почистване и поддържане  

 

Максимална допустима  стойност на поръчката  -18 333,33 лв. без 

ДДС или 22 000,00 лв. с ДДС 

  

Сумата е окончателна и ръководството ще избере комбинация от 

техники отговаряща приоритетно на нуждите, съобразно получените 

оферти и цени. 

 

Желаещите да подадат своите предложения в срок до 14:00 часа на 16.12.2019 г. в 

деловодството на РЦТХ Варна на адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 100 или на e-mail: 

rcth_varna@abv.bg 

 

 

От РЪКОВОДСТВОТО 

 

 
  


