
П Р О Т О К О Л  № 1  
 

Днес, 02.10.2019 г., в 12.30 часа, в заседателната зала на „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, се проведе заседание на Комисия, 
назначена със Заповед № 133 от 02.10.2019 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф 
“Siemens Somatom Sensation Оpen”, открита с Решение № 127 от 17.09.2019г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора, с 
рег.№ 00731-2019-0007 в АОП  

Назначената комисия е в състав: 
Председател: Вилиана Костадинова Цонева – юрист; 
Членове: 1. инж. Емилия Митева Аладжова – на длъжност „ОСД“ в „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора; 

2. д-р Валя Денчева Миланова – на длъжност „Лекар рентгенолог в 
отделение „Образна диагностика“ на „Комплексен онкологичен център – Стара 
Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора; 

3. Евдокия Томова-Костова–Ръководител „Дозиметрична лаборатория“ 
                            4. Валя Димитрова Белчева – икономист, обществени поръчки 

Изпратена е покана с изх. № 2914 от 17.09.2019 г. до участник за представяне на 
оферта – „Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500, гр. София 1309, район Илинден, 
ул. Кукуш № 2.  

До крайният срок в деловодството на „Комплексен онкологичен център – Стара 
Загора“ ЕООД е  постъпила оферта от поканения участник, заведена с вх. № 
3042/01.10.2019г. 09:09ч. 

В обявеният час – 12.30 ч. в заседателната зала на „Комплексен онкологичен център 
– Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора председателят на комисията обяви откриването на 
заседанието. 

Участникът - „Сименс Хелткеър“ ЕООД се представлява от Борислав Димитров 
Ковачев, ръководител отдел „Сервизно обслужване“ – упълномощен с нотариално 
заверено пълномощно с рег.№ 9850 от 16.09.2019г. на Нотариус с рег.№ 340 на НК. 

Председателят на комисията обяви Заповед № 133 от 02.10.2019 г. на Управителя на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора. 

Всички членове на Комисията попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
Комисията започна своята работа.  Отвори се офертата и се констатира, че тя се 

подава от поканения за договарянето участник – „Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 
203474500, гр. София 1309, район Илинден, ул. Кукуш № 2.  

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от 
Възложителя документи. 

Участникът е представил еЕЕДОП от представляващия дружеството Тодор Сашков 
Воденичаров и Станислава Димитрова Христова. 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.  

Участникът е представил Техническо предложение, с което предлага доставка на 
рентгенова тръба, отговаряща на следните технически характеристики: 

Производител „Сименс Хелткеър” ГмбХ, Германия. 
Марка - Siemens 
Модел - Straton-О 
Технически данни: 
Работни напрежения - 80,100,120 и 140 КV. 
Диапазони на тока на тръбата - 28-400 mA; 
Фокусно петно съгласно IEC 60336 - 0.8 х 1.1 mm/7°; 0.7 х 0.7 mm/7°; 
Скорост на охлаждане: 5MHU/min 



Компютърно управлявано наблюдение на температурата на анода. 
Срок за доставка с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции 

за съхранение и експлоатация на рентгеновата тръба - 7 (седем) календарни дни, считано 
от получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

Срок на гаранцията - 24 ( двадесет и четири ) месеца, считано от датата на 
въвеждане в експлоатация на доставената и монтирана рентгенова тръба. 

Декларира, че в рамките на гаранционния срок ще осигури гаранционна поддръжка 
(сервиз и обслужване) на доставената тръба. 

Декларира, че ще осигури свои квалифицирани представители на място за 
констатиране и идентифициране на повреда на доставената и монтирана рентгенова тръба 
в срок от 2 (два) дни от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. 

Задължава се да отстрани настъпила повреда в срок от 3(три) дни или по-кратък, 
считано от датата на констатирането на повредата.  

Задължава се, при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 3 
(три) дни, да осигури оборотна резервна част, която се задължава да монтира и въведе в 
експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, 
като горепосочения гаранционен срок в процес на поправяне, се удължава със срока през 
който е траело отстраняването на повредата. 

Предложената от участника цена е 250 000.00 лв. (Двеста и петдесет хиляди лева) 
без ДДС, съответно 300 000.00 лв. (Триста хиляди лева) с ДДС. 

Председателят на комисията отправи покана към присъстващия представител на 
участника за потвърждение на така подадената оферта, съответно за възможността за 
промяна на предложената цена. 

Присъстващият представител на участника заяви, че поддържа техническото 
предложение на „Сименс Хелткеър“ ЕООД, както и че в рамките на предоставените му 
права, има възможност да намали посочената в Ценовото предложение цена, поради което 
от името на „Сименс Хелткеър“ ЕООД отправя предложение за изпълнение на поръчката 
на цена 248 064.00 лв. (Двеста четиридесет и осем хиляди и шестдесет и четири лева) без 
ДДС, съответно 297 676.80 лв. (Двеста деветдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и 
шест лева и осемдесет стотинки) с ДДС. Така направеното предложение е съобразено с 
дългогодишното партньорство на „Сименс Хелткеър“ ЕООД и „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД и в рамките на предоставената от производителя оторизация 
за участие в настоящата поръчка. 

С това приключи публичната част на заседанието. 
 
За „Сименс Хелткеър“ ЕООД :    .................   /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

(Борислав Димитров Ковачев, ръководител отдел „Сервизно обслужване“) 
 
За комисия: 
Председател: ................. /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - Вилиана Костадинова Цонева 
Членове: 1. ................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - инж. Емилия Митева Аладжова  

2. ................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - д-р Валя Денчева Миланова  
3. ................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - Евдокия Томова-Костова 
4. ................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - Валя Димитрова Белчева  

 


