
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес 03.06.2016г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на 
Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор модел CLINAC 
iX, локална мрежа за обмен на данни модел АРИА и система за планиране на 
лъчелечение модел ECLIPSE” определена  със Заповед № 109/26.05.2016г. на 
Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: инж. Емилия Аладжова – ОСД 
 д-р Анета Борисова – началник отделение „Лъчелечение“  
 д-р Галина Николова – лекар в отделение „Лъчелечение“ 
 Живко Желев – Икономист организация и управление в Община Стара 
Загора 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 89/12.04.2016г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на 
Европейския съюз под № 131832 в брой S 075 от 16.04.2016г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 727440 на 12.04.2016г. 

Комисията започна своята работа в 13:00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 

за масово осведомяване и други лица. 
Комисията отвори и оповести ценовата оферта на единствения участник 

„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София. След това пристъпи към 
внимателното й разглеждане, в резултат на което 

  
РЕШИ: 

 
1.  Ценовата оферта на „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София отговаря 

на изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП. 
2.  Класира „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София на първо място с 

предложена месечна цена на услугата в размер на 28 000 лв. без ДДС. 
3.  Няма класирани участници на второ и следващите по места. 
4.  Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора 

да сключи договор за възлагане на ОП с класирания на първо място участник. 
 Настоящият протокол, предходния протокол и цялата документация, събрани 

в хода на процедурата се предават на възложителя за вземане на решения 
съобразно закона.  

Комисията приключи работата си по този протокол на 17.06.2016г. 
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Комисия: 
 
 
Председател:  
   адв. Николай Кирев - /п/ 
 

 
Членове: 

 
инж. Емилия Аладжова - /п/                д-р Галина Николова - /п/ 
 
д-р Ан. Борисова - /п/                                    Живко Желев - /п/  
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 17.06.2016г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 
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	П Р О Т О К О Л

