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ДО 
Д-р Петьо Чилингиров 
Управител на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД 
Гр.Стара Загора 
 
 
Д О К Л А Д  
 
 
НА 
Комисия, назначена със Заповед № 41 от 01.03.2018г. за провеждане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Хибридна СПЕКТ/КТ 
система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в 
интегрирано гентри”, открита с Решение № 22 от 23.01.2018 г. на Управителя на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, с уникален номер в 
РОП на АОП 00731-2018-0001 
 
Уважаеми д-р Чилингиров, 
 

В изпълнение на чл.103, ал.3 от ЗОП, депозираме настоящия Доклад за резултатите от 
работата ни като Комисия, назначена със Заповед № 41 от 01.03.2018г. на д-р Петьо Вълчев 
Чилингиров – Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане 
в експлоатация на нова Хибридна СПЕКТ/КТ система, комбинираща гама камера с два 
детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри”, открита с Решение № 22 
от 23.01.2018 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД 
гр.Стара Загора, с уникален номер в РОП на АОП 00731-2018-0001. 
 Назначената комисия е в състав: 

Председател: Вилиана Костадинова Цонева – юрист и   
и членове: 

1. инж. Емилия Митева Аладжова, на длъжност „ОСД“ в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

2. Д-р Диана Желязкова Гешева, на длъжност Началник „ОНМ“ в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

3. Д-р Златко Русев Русев, на длъжност „Лекар“ в „ОНМ“ в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

4. Валя Димитрова Белчева, на длъжност „Икономист, обществени поръчки“ в 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

 Определени са Резервни членове: 
1. Зоя Тодорова Колева – юрист. 
2. Веселина Иванова Андреева – юрист. 
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3. Д-р Соня Бойчева Митевска, на длъжност „Лекар“ в „ОНМ“ в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

4. Лилия Митева Салпарова, на длъжност „Старша медицинска сестра“ в „ОНМ“ в 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

5. Нели Колева Иванова, на длъжност „Заместник главен счетоводител“ в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

6. Ваня Христова Денева, на длъжност „Счетоводител“ в „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора. 

 
Комисията проведе четири редовни заседания, като извършените действия са 

обективирани в Протокол № 1 от 01.03.2018г., Протокол № 2 от 21.03.2018г., Протокол № 3 от 
12.04.2018г. и Протокол № 4 от 19.04.2018г. 

Участващите в заседанията на комисията членове отговарят на изискванията на чл.103 
от ЗОП, което се удостовери с подписани от тях декларации. 

С Протокол от 01.03.2018г., на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, на комисията се 
предоставиха  3 (три) оферти, депозирани  за участие в процедурата: 

1. Оферта от „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх. № 762 от 27.02.2018 г., 10,20 ч. 
2. Оферта от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с вх. № 785 от 28.02.2018 г., 10,35 ч. 
3. Оферта от „Новимед Кардио“ ЕООД, гр. София, с вх. № 788 от 28.02.2018 г., 12,08 ч. 
На 01.03.2018г. в 9.00 часа, в Заседателната зала на „Комплексен онкологичен център – 

Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора, се извърши отваряне на постъпилите и представени на 
комисията оферти. На заседанието присъстваха представители на участниците, посочени в 
съставения за целта протокол. Отворени бяха офертите на  

1.Оферта от „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх. № 762 от 27.02.2018 г., 10,20ч. 
2. Оферта от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с вх. № 785 от 28.02.2018 г., 10,35 ч. 
3. Оферта от „Новимед Кардио“ ЕООД, гр. София, с вх. № 788 от 28.02.2018 г., 12,08 ч. 
В хода на отваряне на офертите и поради възникнала аварийна ситуация в „Комплексен 

онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, в 9.50 ч. инж. Емилия Аладжова –  
присъстващият редовен член на комисията, бе отзована от заседанието, като на нейно място 
встъпи назначения със Заповед № 41 от 01.03.2018г. на управителя на „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора резервен член – Ваня Денева, 
която попълни декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са подадени в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и Указанията за участие – в запечатана и непрозрачна 
опаковка и един отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП се оповестиха съдържащите се в офертите 
документи. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, всички документи към техническото 
предложение на участниците и пликовете с обозначение  „Предлагани ценови параметри“ бяха 
подписани от членовете на Комисията, както и от присъстващите представители на 
участниците. С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
Комисията. 

Комисията продължи своята работа при „закрити врата”, като на основание чл. 54, ал. 7 
от ППЗОП пристъпи към разглеждане на документите на участниците за съответствие с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. При 
разглеждане на офертите на „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх.№762 от 27.02.2018г., 
10,20ч. и  „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с вх. № 785 от 28.02.2018 г., 10,35ч. комисията 
не установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор. 
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По отношение на офертата на „Новимед Кардио“ ЕООД, гр. София, с вх. №788 от 
28.02.2018г., 12,08ч., бяха установени несъответствие и непълноти в съдържащата се в ЕЕДОП 
информация, надлежно отразени в съставения протокол. Освен това с оглед констатираното 
несъответствие на обстоятелствата, декларирани в Част IV – Критерии за подбор, раздел В-
Технически и професионални способности от ЕЕДОП, където участникът е декларирал 
изпълнение на– Доставка на мобилно С-рамо, на стойност 404 208.00 лв., Дата – 09.08.2017г., 
получател – „УМБАЛ Света Екатерина“ ЕАД и обстоятелствата, декларирани в  част IV – 
Критерии за подбор, раздел В-Технически и професионални способности на ЕЕДОП за 
подадено заявление в АЯР с вх.№ 93-03-27/09.02.2018г. и отсъствие на изрично изявление за 
притежание на Лицензия за работа с източници на йонидиращи лъчения, на основание чл.54, 
ал.13 от ППЗОП комисията е изискала разяснения за извършване на  проверка на заявените 
данни, като е изискала от участника информация относно следните обстоятелства: 1. Какви 
дейности включва предмета на декларираната доставка; 2. Какви дейности са били обект на 
изпълнение от страна на „Новимед Кардио“ ЕООД  в декларираната доставка; 3. Какъв е бил 
срокът за изпълнение на доставката и задълженията на „Новимед Кардио“ ЕООД  в нейното 
изпълнение; 4. Приключило ли е изпълнението на декларираната доставка, на коя дата и с 
какъв акт; 5. По какъв начин е била възложена доставката на „Новимед Кардио“ ЕООД ; 6. 
Информацията за възлагането и изпълнението на декларираната доставка достъпна ли е по 
електронен път , като бъде посочен уеб адреса, на който същата може да бъде получена от 
официален сайт или публичен регистър. 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, протоколът се  изпрати до всички участници в деня 
на публикуването му в профила на купувача, като на участника бе указана възможността в 
срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола да представи на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или допълнена информация.  
 На 21.03.2018г. се проведе второ по ред заседание на комисията, на която същата 
заседава в своя редовен състав. 
 На комисията бе предоставен запечатан плик с вх.№ 944 от 16.03.2018г., 12.42 ч., 
подаден от „Новимед Кардио“ ЕООД, гр.София с обозначение Допълнение към оферта за 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова 
Хибридна СПЕКТ/КТ система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов 
компютърен томограф в интегрирано гентри”, открита с Решение № 22 от 23.01.2018 г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, с 
уникален номер в РОП на АОП 00731-2018-0001. Комисията констатира, че представеното 
Допълнение към офертата на „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София е постъпило в срок, поради 
което на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на  
допълнително представените от участника документи, въз основа на които е приела, че 
участникът е отстранил констатираните несъответствия.  

В отговор на поставените на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП въпроси, участникът е 
представил Удостоверение с изх.№17 от 12.03.2018г., издадено от ДЗЗД „Новинел“, с което се 
удостоверява, че „Новимед Кардио“ ЕООД, считано от 20.01.2017г. участва като съдружник в 
ДЗЗД „Новинел“, като с оглед дейността на съвместното дружество и постигане на целите му е 
взело участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, организирана 
от „УМБАЛ „Света Екатерина“, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 
гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на 
„Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова хирургия» при УМБАЛ „Света 
Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за 
работа с изделията /медицинското оборудване/” и след сключване на договор № РД-25-
125/27.06.2017г. с Възложителя, в съдружие е доставило медицинското оборудване, 
извършило е монтажа и е пуснало в експлоатация същото, като е обучило персонала на 
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Възложителя за работа с него, като към днешна дата осигурявало гаранционната поддръжка и 
профилактика на доставеното Мобилно С-рамо с плосък панел (Mobile C-arm Alien E) модел 
Alien 3030 Cardio. В подкрепа на издаденото удостоверение се представя и копие от Протокол 
за въвеждане в експлоатация от 26.10.2017г. 
 С оглед така представените документи, комисията отново констатира несъответствие в 
съдържанието на представеното удостоверение и заявените от участника данни по отношение 
на притежаваното от него Удостоверение по чл.56, ал.3 от ЗБИЯЕ. 

От съдържанието на  Удостоверение с изх.№ 17/12.03.2018г. на ДЗЗД „Новинел“ 
комисията установи, че „Новимед Кардио“ ЕООД е извършило доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация и обучение на персонал за работа с източник на йонизиращо лъчение в периода 
от 27.06.2017г. (датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка) и 
09.08.2017г. (датата на съставяне на Протокол за въвеждане в експлоатация и проведено 
обучение), към който период участникът не е притежавал Удостоверение по чл.56, ал.3 от 
ЗБИЯЕ, с каквото удостоверение се е снабдил едва на 14.03.2018г. (по аргумент от изявленията 
му, съдържащи се в представените ЕЕДОП и копие на Удостоверение, серия Р, рег.№ 
0004/14.03.2018г. на АЯР). 

При направена справка в Профила на купувача на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД 
гр.София и партидата на възложителя в АОП, комисията  установи, че УМБАЛ „Света 
Екатерина“ ЕАД има обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия 
(медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова 
хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските 
специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.” по 
две обособени позиции, с уникален номер в РОП 00010-2017-0001, по която е сключен договор 
с „Новинел“ ДЗЗД, гр.София  за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 2  
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 /един/ брой 
рентгенов апарат С рамо за инвазивна диагностика, със съответната окомплектовка за нуждите 
на «Клиника по кардиохирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на 
медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването“. В профила на 
купувача и партидата на възложителя в АОП няма информация за изпълнен договор. 

С оглед така направените констатации, за комисията възникна основателно съмнение в 
достоверността на представеното от ДЗЗД „Новинел“ удостоверение досежно изпълнението  
на дейностите по доставка и монтаж  на източник на йонизиращо лъчение от страна на 
„Новимед Кардио“ ЕООД, гр.София, поради което на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, 
комисията извърши проверка на заявените данни, като изиска информация от АЯР и УМБАЛ 
„Света Екатерина“ ЕАД гр.София. 

За целта бяха отправени искания до АЯР и УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД гр.София 
за разяснения по посочените по-горе данни. 

На 12.04.2018г. комисията продължи своята работа в своя редовен състав. 
Докладвани бяха получените  
- Писмо с вх.№ 1144/04.04.2018г. от УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр.София; 
- Писмо с вх.№ 1172/10.04.2018г. от Агенция за ядрено регулиране. 
В отговор на поставените въпроси УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр.София даде  

следните разяснения: 
 Договор № РД 25-125/27.06.2017г. е сключен между УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и 
ДЗЗД „Новинел“ на основание издадено от Възложителя решение за обявяване на класирането 
на участниците и участникът, определен за изпълнител в обществена поръчка с предмет: 
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия 
(медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“ и „Клиника по съдова 
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хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските 
специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/, 
обособена позиция № 2  „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка 
на 1 /един/ брой рентгенов апарат С рамо за инвазивна диагностика, със съответната 
окомплектовка за нуждите на «Клиника по кардиохирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” 
ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с 
оборудването. Договорът бил сключен с дружество по ЗЗД, създадено с цел участие в 
обявената от болницата обществена поръчка, в което са включени: „Новимед“ ЕООД и 
„Новимед Кардио“ ЕООД. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните 
дейности: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка. Към 
настоящия момент не се е налагало осъществяване на гаранционна поддръжка, като 
останалите дейности по договора били реализирани от участниците в ДЗЗД както следва: 

- Дейности по доставка на един брой рентгенов апарат С рамо за инвазивна  
диагностика, извършени от „Новимед“ ЕООД, удостоверени с приемо-предавателен протокол 
от 03.08.2017г.; 

- Дейности по монтаж на един брой рентгенов апарат С рамо за инвазивна  
диагностика, извършени от „Новимед“ ЕООД и удостоверени с приемо-предавателен протокол 
от 07.08.2017г. 

- Дейности по пускане в експлоатация и обучение на персонал за работа с един брой  
рентгенов апарат С рамо за инвазивна диагностика, извършени от „Новимед Кардио“ ЕООД и 
удостоверени с приемо-предавателен протокол от 09.08.2017г. 

Заявява се, че предметът на договора е изпълнен в определените срокове, като не е 
имало проблеми при изпълнението му. 
 С писмо с вх.№1172/10.04.2018г. на Агенцията за ядрено регулиране даде следните 
разяснения: 
 Съгласно представени в АЯР документи, „Новимед Кардио“ ЕООД и „Новимед“ ООД 
(сегашно наименование „Медалайн“ ООД) са учредили дружество за икономическо 
сътрудничество „Новинел“. 
 „Новимед Кардио“ ЕООД притежава удостоверение за регистрация серия Р, рег.№ 
0004, издадено от председателя на Агенцията за ядрено регулиране на 14.03.2018г. за 
извършване на работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, 
монтаж, демонтаж и ремонт на медицинска радиологична апаратура с генератори на 
йонизиращи лъчения  и с радиоактивни източници (срок на валидност: 5 години). Право да 
извършват разрешената дейност от името на „Новимед Кардио“ ЕООД имат следните лица: 
инж. Даниел Бойчев Вучков; инж. Павел Руменов Костадинов; Александър Руменов Петков, 
които притежават удостоверения за правоспособност по смисъла на чл.64, ал.1 от ЗБИЯЕ. 
 „Новимед“ ООД е титуляр на лицензия серия Р-81065, рег.№ 04424, за работа с 
източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и 
ремонтни дейности на медицинска рентгенова и изотопна техника със срок на валидност до 
10.06.2024г. Право да извършват разрешената дейност от името на „Новимед“ ООД имат 
следните лица: инж. Даниел Бойчев Вучков; инж. Павел Руменов Костадинов и Александър 
Руменов Петков, от което било видно, че тези лица могат да извършват дейност по чл.56, ал.3, 
т.1 от ЗБИЯЕ, както от името на „Новимед Кардио“ ЕООД, така и от името на „Новимед“ 
ООД. 
 След обстойно обсъждане на предоставените разяснения, комисията прие, че: 
 - „Новимед Кардио“ ЕООД не е взел пряко участие в изпълнението на дейностите 
по доставка и монтаж на медицинска апаратура по Договор № РД 25-125/27.06.2017г. с 
УМБАЛ „Света Екатерина“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия 
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(медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова 
хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските 
специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/”  по 
втора обособена позиция; 
 - Към датата на изпълнение на дейностите по Договор № РД 25-125/27.06.2017г. с 
УМБАЛ „Света Екатерина“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия 
(медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова 
хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските 
специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/”  по 
втора обособена позиция, „Новимед Кардио“ ЕООД не е притежавало удостоверение за 
извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения по чл.56, ал.3, т.1 от Закона за 
безопасно използване на ядрена енергия; 
 - В  р.III, т.3.3.1  от Документацията за участие в откритата процедура, 
Възложителят е поставил изискване към техническите и професионални способности на 
участниците, според което: “Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с 
предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“. 
Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една доставка с 
предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 
 Забележка: 
  под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се 
разбира: изпълнение на дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
апаратура , представляваща източник на йонизиращи лъчения по смисъла на §1, т.15 от ДР 
на ЗБИЯЕ;  
 под дейности, с обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се 
разбира: изпълнение на всички съпътствуващи предмета на поръчката дейности или най-
малко на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, 
представляваща източник на йонизиращи лъчения по смисъла на §1, т.15 от ДР на ЗБИЯЕ. „ 
 В част IV, раздел В на ЕЕДОП „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София е декларирал 
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилно С-рамо на стойност 404 208.00 лв., 
дата – 09.08.2017г. и получател „УМБАЛ Света Екатерина“. 
 Декларираните дейности по доставка и монтаж на горепосочения апарат не 
съответстват на действителното участие на „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София в 
изпълнението на договора. 
  Действително извършената от „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София дейност не 
отговаря на поставеното от Възложителя изискване, участниците да имат опит в изпълнение на  
дейности с обем, идентичен с предмета на обществената поръчка, изразяващ се в изпълнение 
на всички съпътстващи предмета на поръчката дейности или най-малкото на три от 
включените в нейния предмет дейности, а именно: доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация. 
 Въз основа на извършената проверка за съответствие на участниците с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, 
комисията единодушно реши, че  „Новимед Кардио“ ЕООД гр.София, с оферта с вх. № 788 от 
28.02.2018г., 12,08 ч. не отговаря на поставения от възложителя Критерий за подбор, 
разписан в р.III „Изисквания към участниците“, т.3“Критерии за подбор“, т.3.3.“Изисквания 
към технически и професионални способности“, т. 3.3.1. от Документацията на Възложителя, 
по отношение на обема на изпълнена през последните три години от подаване на офертата 
дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, включващ изпълнение на  
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всички съпътствуващи предмета на поръчката дейности или най-малко на дейностите по 
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, представляваща източник на 
йонизиращи лъчения по смисъла на §1, т.15 от ДР на ЗБИЯЕ. Декларираният от участника 
опит се свежда единствено до изпълнение на дейността по пускане в експлоатация на източник 
на йонизиращи лъчения, което не е достатъчно за покриване на минималното изискване за 
обем, изискващ едновременното изпълнение на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в 
експлоатация на апаратура, представляваща източник на йонизиращи лъчения, поради което 
предлага на възложителя да отстрани този участник от процедурата на основание  чл.107, т.1, 
предл. Първо от ЗОП. 
 Комисията  разгледа представените технически предложения на участниците, 
отговарящи на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, при което направи 
следните констатации: 

1.Оферта от „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх. № 762 от 27.02.2018г.,10,20ч. 
Предлага да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на Хибридна 

СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16 - срезов компютърен 
томограф в интегрирано гентри, Модел: Symbia Intevo Bold;Марка: Siemens, Производител: 
Siemens Medical Solutions USA, Inc, Molecular Imaging,Година на производство 2018г., 
Предлаганата апаратура Symbia Intevo Bold е нов модел от 2017г.;Срок за изпълнение на 
поръчката – 100 (сто) календарни дни.;Условия за  гаранционно обслужване и сервиз на 
апаратурата:срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на получаване на 
Лицензия за работа с апаратурата. 

 2. Оферта от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с вх. № 785 от 28.02.2018г., 10,35ч. 
 Предлага да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на Хибридна  

СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16 - срезов компютърен 
томограф в интегрирано гентри,Модел: Discovery 670 DR, Марка: General Electric 
,Производител: GE Medical Systems Israel, Година на производство: 2018г.,Срок за изпълнение 
на поръчката – 100(сто) календарни дни.Условия за  гаранционно обслужване и сервиз на 
апаратурата: срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на получаване на 
Лицензия за работа с апаратурата. 
 На 19.04.2018г. комисията проведе четвърто по ред заседание, на което се извърши 
отваряне и оповестяване на ценовите предложение на участниците, чиито оферти отговарят на 
изискванията на Възложителя. 
 Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците бяха 
обявени чрез съобщение, публикувано в профила на купувача на „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД. 
 Отварянето и оповестяването на ценовите предложение се извърши по следния ред: 
 1.Оферта от „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх. № 762 от 27.02.2018 г., 
10,20 ч. Предлагана цена за изпълнение на поръчката 1 092 269.00 лв. (един милион деветдесет 
и две хиляди двеста шестдесет и девет лева) без ДДС. Цена на предложената по т.1 от 
техническото предложение апаратура 990 000.00 лв. (деветстотин и деветдесет хиляди  лева ) 
без ДДС. 

 2. Оферта от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с вх. № 785 от 28.02.2018 г., 10,35 ч. 
Предлагана цена за изпълнение на поръчката 1 180 750.00 лв. (един милион сто и 

осемдесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС. Цена на предложената по т.1 от 
техническото предложение апаратура 1 095 213.00 лв. (един милион деветдесет и пет хиляди 
двеста и тринадесет  лева ) без ДДС. 
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На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не отвори плик „Предлагани ценови 
параметри“ на „Новимед Кардио“ ЕООД, гр. София, участник с оферта с  вх. № 788 от 
28.02.2018 г., 12,08 ч.  

Комисията извърши оценяване на допуснатите до участие в процедурата участници и 
техните оферти, като след прилагане на определения от възложителя критерии, комисията 
извърши следното класиране: 

 I-во място - „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, участник с оферта с вх. № 762 от 
27.02.2018 г., 10,20 ч. 

Обща цена за изпълнение на поръчката 1 092 269.00 лв. (един милион деветдесет и две 
хиляди двеста шестдесет и девет лева) без ДДС. 

      II -ро място-„Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, участник с оферта с вх. № 785 от 
28.02.2018 г., 10,35 ч. 

Обща цена за изпълнение на поръчката е 1 180 750.00 лв. (един милион сто и осемдесет 
хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС. 

С извършване на горните действия, Комисията приключи своята работа. 
 
Приложения: 
1. Протокол № 1 от 01.03.2018г.; 
2. Протокол № 2 от 21.03.2018г.; 
3. Протокол № 3 от 12.04.2018г.; 
4. Протокол № 4 от 19.04.2018г.; 
5. Декларации по чл.103 от ЗОП – 6 бр.; 
6. Писмо с изх.№ 1036/27.03.2018г. до УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД , гр.София; 
7. Писмо с изх.№ 1035/27.03.2018г. до АЯР, гр.София; 
8. Писмо с вх.№ 1144/04.04.2018г. от УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр.София; 
9. Писмо с вх.№ 1172/10.04.2018г. от Агенция за ядрено регулиране. 
10. Допълнителни документи  с вх.№ 944 от 16.03.2018г., 12.42 ч. на „Новимед Кардио“ 

ЕООД, гр.София ; 
11. Оферта от „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх. №762 от 27.02.2018 г.10,20 ч. 

12. Оферта от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София, с вх. № 785 от 28.02.2018 г., 10,35 ч. 
13. Оферта от „Новимед Кардио“ ЕООД, гр. София, с вх. № 788 от 28.02.2018 г., 12,08 ч. 
 
 

 
КОМИСИЯ 
Председател: /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

(адв. В.Цонева)  
 
Членове: 1. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  2. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
  (инж. Е.Аладжова)   (д-р Д.Гешева) 
 

3. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  4. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
(д-р Зл.Русев)    (В.Белчева) 
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