
 

                                         
              

Този документ е създаден в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с 

хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на 

бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. 

 

 

      

               РАЗЯСНЕНИЕ 

 

Относно: Постъпили въпроси по Публична обява № 8/23.03.2021 г. с предмет „Доставка на 

единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“, 

реализирана в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в 

общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява с 

подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г. в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвимите групи“.  

 

По публикувана Публична обява № 8/23.03.2021 г. с предмет „Доставка на единна система за 

мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“ са постъпили следните 

въпроси: 

 

1.     В документ „Техническо задание за единна система за мониторинг и предоставяне на 

услугата телеасистенция/телекеър“,  т.5 Нефункционални изисквания, подточка 5.1. Авторски 

права – под каква форма се изисква получаването на авторски права върху единната система? 

Предоставянето на лиценз за ползване и/или надграждане би ли покрило изискванията на тази 

точка? 

2.    В документ „Техническо задание за единна система за мониторинг и предоставяне на 

услугата телеасистенция/телекеър“,  т.6 Хардуерни изисквания, подточка 6.2.1. I-ви тип – има 

изискване за максимално тегло – до 55 гр., моля да потвърдите дали този грамаж е правилен, 

тъй като на пазара няма устройства, които да изпълняват всички заложени изисквания и да 

отговарят на този грамаж с включена батерия. Смятаме, че грамажът посочен в т.6.2.2. за 

устройство от II-ри тип е по-реалистично. 

3.     В документ „Техническо задание за единна система за мониторинг и предоставяне на 

услугата телеасистенция/телекеър“,  т.6 Хардуерни изисквания, подточка 6.2.2. II-ри тип – има 

изискване за измерване на ЕКГ – минимум 3 канално. На пазара няма персонално устройство, 

предназначено за перманентно носене на тялото, което да измерва ЕКГ чрез 3 канала. Моля да 

потвърдите, че персонално устройство, което измерва ЕКГ чрез 1 канал също би отговорило 

на техническите изисквания. 

 

 

 

Отговори:  

 

Въпрос 1:  

Предоставянето на лиценз за ползване и надграждане на единната система безспорно е 

неделима част от авторското право върху същата, но то включва също така и правото на 

Възложителя да използва свободно тази система, без съгласието на автора и без за това да има 

задължение да му заплаща възнаграждение извън уговореното по възлагателния договор, 

сключен с избрания изпълнител по настоящата процедура. 
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Въпрос 2:  

Потвърждаваме, че всички минимални изисквания, на които трябва да отговаря устройство                 

І-ви тип, са посочени в Техническото задание, т. 6.2.1.  

 

Въпрос 3:  

Потвърждаваме, че всички минимални изисквания, на които трябва да отговаря устройство                 

ІІ-ви тип, са посочени в Техническото задание, т. 6.2.2.  

 

 

 

С уважение, 

Екип за управление на проекта 


