
П Р О Т О К О Л  № 2  
 

Днес, 30.10.2019г., в 10.00часа, 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 
 Комисията продължи своята работа по разглеждане и оценяване на офертата на 
„Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500, гр. София 1309, район Илинден, ул. 
Кукуш № 2. За участие в процедурата 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. 

След като съобрази, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние 
и критерии за подбор, определени от Възложителя, както и че техническото 
предложение съответства на поставените от Възложителя изисквания, както и че 
ценовото предложение е в рамките на определения от Възложителя финансов ресурс, 
Комисията единодушно РЕШИ: 

1. Предлага на управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ 
ЕООД гр.Стара Загора, следното класиране: 

I-во място – „Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500, гр. София 1309, 
район Илинден, ул. Кукуш № 2, представлявано от Тодор Сашков Воденичаров и 
Станислава Димитрова Христова.  

 Предлагана цена за изпълнение на поръчката 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.  

2. Предлага на управителя на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ 
ЕООД гр.Стара Загора, да се сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф 
“Siemens Somatom Sensation Оpen”, с участника, класиран на първо място – „ Сименс 
Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500, гр. София 1309, район Илинден, ул. Кукуш № 2, 
представлявано от Тодор Сашков Воденичаров и Станислава Димитрова 
Христова. Предлагана цена за изпълнение на поръчката 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.  



 
 
Настоящият протокол е изготвен на 30.10.2019г. 

 
 
 
За комисия: 
Председател: ................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  - Вилиана Костадинова Цонева; 
Членове: ................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - инж. Емилия Митева Аладжова  

................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - д-р Валя Денчева Миланова  

................./п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - Евдокия Томова-Костова 
                           ...................... /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД - Валя Димитрова Белчева 


