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УТВЪРДИЛ: ................................ /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
Д-р П.Чилингиров –  
управител на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора 
 
 
Дата: 30.10.2019г. 
гр. Стара Загора 
 
 

Д О К Л А Д  
 

от работата 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  

 
 

С Ваше Решение № 127 от 17.09.2019г.,  и във връзка с чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП, е 
открита процедура за възлагане на  обществена поръчка – договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен 
томограф “Siemens Somatom Sensation Оpen”. Поръчката е обявена в регистъра на 
обществените поръчки с уник. № 00731-2019-0007. 

 
Назначена е Комисия с Ваша Заповед № 133 от 02.10.2019 г. 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 в пълнен състав се събра в 12,30 ч. в заседателната зала на „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр.Стара Загора, в изпълнение на Вашата 
заповед за назначаване на Комисията. 

Покана с изх. № 2914 от 17.09.2019 г. е изпратена до  „Сименс Хелткеър” ЕООД, 
ЕИК 203474500, гр. София 1309, район Илинден, ул. Кукуш № 2. В Деловодството на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД е постъпила оферта с вх. № 
3042/01.10.2019г. 09:09ч. от поканения участник. 

В обявеният час – 12.30 ч. като представител на участника се яви 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.  

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. Участникът е подал всички 
изискуеми от Възложителя документи, за които е договарянето.  



2 
 

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. 

Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики 
на предложената рентгенова тръба, отговаря на изискванията на Възложителя, разписани в 
Поканата за участие. 

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. 

Констатациите на Комисията и извършените действия по отваряне и разглеждане на 
постъпилата оферта за участие са обективирани в съставените Протокол № 1 от 02.10.2019 
г. и Протокол № 2 от 30.10.2019г. който прилагаме към настоящия Доклад.  

С оглед на проведените разисквания, Комисията единодушно прие следните 
РЕШЕНИЯ: 

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.  

Комисията приключи своята работа с настоящия доклад в срока, определен като 
краен с Ваша Заповед № 133 от 02.10.2019 г. 

 
Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 

103, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ППЗОП. 
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Неразделна част от настоящия Доклад са:  
1. Протокол № 1 от 02.10.2019г. 
2. Протокол № 2 от 30.10.2019г. 
 

 
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  

 
 
 
 


