
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л  ЕАД

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море“ № 8; тел: (+359 2) 9432 170. факс: (+359 2) 9432
144, 9432 180

•ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена със Заповед №-РД-02-604/06.11.2017г. на 
Изпълнителния директор за провеждане на договаряне между УМБАЛ „Царица Иоанна -  
ИСУЛ"ЕАД и фирма „Варинак България”ЕООД за предоставяне на услугата 
„Абонаментно и сервизно обслужване на високоспециализирана медицинска 
апаратура, произведена от „Вариан Медикъл Системс”, САЩ, намираща се в 
Клиника по лъчелечение на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД, обособена в две 
позиции: Обособена позиция №1” Абонаментно и сервизно обслужване
на високоенергиен медицински линеен ускоризел модел TrueBeam” и Обособена 
позиция №2 ’’Абонаментно и сервизно обслужване на линеен ускорител модел Clinac 
ix/ mlc 120/ pvas 1000/ovi/cbct/rpm/ra, в комплект е многолистен колиматор и 
планираща система” за срок от три години.

Процедурата на договаряне без предварително обявление е открита на основание чл. 
79, ал. 1, т. 3 от ЗОГ1 с Решение № РД-03-61/17Л0.2017 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0027.

От страна на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД договарянето проведе комисия, 
назначена със Заповед №-РД-02-604/06.1 Е2017 г. на изпълнителния директор в състав:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове:

1. Христо Сокеров -  физик - Клиника по лъчелечение
2. инж. Ееорги Иванов -  Клиника по лъчелечение
3. Йончо Йончев -  ръководител ТС
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

От страна на „Варинак България” ЕООД на договарянето присъства упълномощения 
представител Ивалина Иванова.
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Предметът на договора е предоставяне на услугата абонаментното и сервизно 
обслужване на високоспециализирана медицинска апаратура, произведена от „Вариан 
Медикъл Системс”, САЩ, намираща се в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ,.Царица 
Иоанна - ИСУЛ”ЕАД, обособена в две позиции, и включва: профилактика съгласно 
предписанията на производителя на отделните модули и компоненти; превантивна 
сервизна поддръжка на отделните модули и компоненти; диагностициране и сервизна 
дейност; консумативи, необходими за сервизната поддръжка; труд и доставка на резервни 
части, необходими за сервизната поддръжка /без включени вакуумни елементи/; 
отстраняване на сервизни проблеми на софтуера; своевременен ъпгрейд на софтуера при 
заявка от производителя.

Комисията отвори и разгледа представената от ,.Варинак България'’ ЕООД оферта. 
Участникът е представил за двете обособени позиции отделно комплектовани папки, 
съдържащи документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, както и две технически и две ценови предложения. Представено е 
оторизационно писмо от „Вариан Медикал Системс” със срок на валидност до 31 януари 
2018 г. Вземайки предвид три годишния срок на договорите за абонаментно и сервизно 
обслужване, страните постигнаха договореност преговорите да продължат след 
предоставяне от страна на „Варинак България” ЕООД на валидно оторизационно писмо, 
покриващо срока на договорите.

С писмо с вх. № 2260/15.12.2017 г. „Варинак България" ЕООД представи актуално 
оторизационно писмо от „Вариан Медикал Системс” -  производител на линейните 
ускорители с търговска марка „Вариан”.

На заседание на 21.12.2017г. комисията се запозна с представения документ. 
Оторизационното писмо потвърждава, че „Варинак България” ЕООД е негов дистрибутор 
на територията на Република България, който има право да предлага, продава и извършва 
сервизно обслужване на продуктите на „Вариан”, в това число е упълномощено да 
извършва съответните дейности по техническа поддръжка по време на тригодишния 
извънгаранционен период на всеки един от линейните ускорители Clinac iX, сериен номер 
4756, и TrueBeam, сериен номер 2351, намиращи се в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ 
„Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД. В писмото „Вариан Медикал Системс” потвърждава, че 
ще доставя при поискване от „Варинак България” ЕООД оригинални резервни части 
„Вариан” през тригодишния извънгаранционен период, и след него, до обявяване от 
„Вариан” приключване на периода на сервизно обслужване. В допълнение, „Вариан 
Медикал Системс” е готово да отговаря за конкретни инженери от „Варинак България” 
ЕООД относно тяхното обучение и сертифициране за поддръжка и сервизно обслужване 
на произведената от „Вариан” апаратура. Комисията приема представения документ и 
реши договарянето с фирма „Варинак България" ЕООД да продължи.

Преговорите между страните продължиха с договаряне на всички части от договорите 
за двете обособени позиции, касаещи условията за изпълнение на поръчката, касаещи 
цената, обема и условията за изпълнение на поръчката, съгласно обявените 
изисквания и предписанията на производителя.

Всяко от техническите предложения от офертата на участника съдържа както 
спецификация на задължителните профилактики и поддръжка съгласно предписанията на 
производителя за съответния линеен ускорител, така и списък на вакуумните елементи от 
неговата конфигурация, замяната на които е извън обхвата на договора.

Страните постигнаха следните договорености по отношение на обема дейности, 
включени в предмета на договора:



1. Абонаментното и сервизно обслужване и за двата апарата ще включва:
1. Извършване на превантивна сервизна поддръжка, техническа проверка, диагностика и 
профилактика на отделните модули и компоненти съгласно предписанията на 
производителя, чиито обем и честота са посочени в приложената „Техническа 
Спецификация за задължителните профилактики и поддръжка” за съответната апаратура;
2. Отстраняване на повредите, открити при технически профилактики и проверки;
3. Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии 
по заявка на възложителя;
4.Отстраняване на сервизни проблеми на софтуера;
5. Актуализация на софтуера и необходимите лицензни на ускорителите и планиращата 
система при заявка от производителя.

II. За всяко посещение на сервизните специалисти ще се съставя сервизен протокол за 
извършената работа и сменените резервни части и консумативи в два екземпляра, по един 
за всяка от страните, подписан от двете страни.

Ш.„Варинак България”ЕООД ще извършва доставка и подмяна на резервни части и 
консумативи, необходими за сервизната поддръжка, без вакуумните елементи, посочени в 
съответния списък за конкретната апаратура с оригинални ново произведени такива, а не с 
употребявани или рециклирани. Трудът, стойността на резервните части и консумативите 
са включени в абонаментната такса. Ремонтите ще се извършват с всички необходими за 
това резервни, оригинални от производителя, ново произведени и неупотребявани части.

IV. Всички дейности по предмета на обществената поръчка ще се извършват на място при 
възложителя, с изключение на тези, които позволяват дистанционното им осъществяване.

V. По отношение на сроковете за извършване на дейностите, включени в предмета на 
договора,
се постигнаха следните договорености:
1. Срок за идентифициране на проблем и време за реакция - както следва:
- в часовете от 08:00 ч. - 17:00 ч. в срок от 4 часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 13 часа;

2. Срок за отстраняване на възникнали повреди без доставка на резервни части - не по- 
късно от 48 (четиридесет и осем) часа от идентифициране на проблема;
3. Срок за осигуряване на необходимите резервни части:
- до 10 /десет/ дни, за части от ЕС;
- до 30 /тридесет/ дни за части извън ЕС;
4. Срок за извършване на ремонта при налични резервни части - до 3 /три/ дни;
5. В общия случай за всяка профилактика се планират 2 (два) работни дни. В случай, че в 
рамките на извършваната регулярна профилактика се диагностицира проблем, който 
налага допълнителна интервенция, времето за привеждане на системата в работно 
състояние ще се удължава с технологичното време, необходимо за доставка на резервната 
част и отстраняване на проблема.
6. Времето за работа ще бъде съобразено с нормативно разрешеното работно време за 
работа с източници на йонизиращи лъчения.

VI. По отношение на гаранционните срокове се постигнаха следните договорености:
1. Гаранционен срок за качеството на извършените ремонти - 4 /четири/ месеца;
2. Гаранционен срок за качеството на вложените резервни части -  този, даден от 
производителя, удостоверено със съответния сертификат;

VII. По отношение на гаранцията за изпълнение на договорите се постигнаха следните 
договорености:
1.3а обособена позиция №1”Абонаментно и сервизно обслужване на високоенергиен 
медицински линеен ускорител модел TrueBeam” гаранцията за изпълнение на договора да



бъде в размер на 2 /два/ % от стойността му без ДДС, като Изпълнителят се задължава да я 
представи при подписването на договора.

2. За обособена позиция №2 ’’Абонаментно и сервизно обслужване на линеен ускорител 
модел Clinac ix/ mlc 120/ pvas 1000/ovi/cbct/rpm/ra, в комплект с многолистен колиматор и 
планираща система’’ гаранцията за изпълнение на договора да бъде в размер на 1 /един/ % 
от стойността му без ДДС, като Изпълнителят се задължава да я представи не по-късно от 
три дни преди влизане в сила на договора на 18.05.2018 г.
3. Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност не по-малко от 30 
/тридесет/ дни след изтичането на срока на договорите.

VIII. Договорености по отношение на ценовото предложение на участника за размера на 
месечната абонаментна такса не бяха постигнати. За изпълнение на задълженията по 
абонаментното и сервизно обслужване офертната месечна абонаментна такса остава като 
договорна месечна абонаментна такса за отделните обособени позиции, и е както следва:
0 За обособена позиция №Г'Абонаментно и сервизно обслужване на високоенергиен 
медицински линеен ускорител модел TrueBeam” -  32 590,00 лв. без ДДС, или 39 108,00 лв 
с ДДС;
0 За обособена позиция №2 ’’Абонаментно и сервизно обслужване на линеен ускорител 
модел Clinac ix/ mlc 120/ pvas 1000/ovi/cbct/rpm/ra, в комплект c многолистен колиматор и 
планираща система”- 28 000,00 лв. без ДДС или 33 600,00 лв. с ДДС.

Договорености по отношение на ценовото предложение на участника бяха постигнати в 
частта на условията на плащане. Страните се договориха данъчна фактура да се издава до 
1 5 - т о  число на всеки месец, последващ месеца на предоставяне на услугата, като 
плащането е отсрочено до 60 дни след издаване на фактурата.

IX. Страните се договориха, че при необходимост от извършването на ремонти с доставка 
на вакуумни елементи „Варинак България”ЕООД ще уведомява писмено Възложителя, 
като представя констативен протокол за състоянието на медицинската апаратура и оферта 
за очакваната стойност на съответния елемент за всеки конкретен случай. Вакуумните 
елементи от конфигурацията на линейните ускорители, замяната на които ще се заплаща 
от Възложителя извън месечната абонаментна такса, са както следва:

От обособена позиция №1 ’’Абонаментно и сервизно обслужване на високоенергиен 
медицински линеен ускорител модел TrueBeam”:

1/ Klystron - Клисгрон
2/ Thyratron Deuterium Tetrode -  главен тиратрон 
3/ Thyratron Hydrogen Flan (Dqing Thyratron) - DQ Тиратрон 
4/ RF Driver - Радиочестотен драйвер 
5/ Pumps Vacion - Вакуумна помпа 
6/ Electron Gun - Електронна пушка
7/ Acc Sled Assembly (Accelerating Wave Guide) - Акселератор 
8/ Target - Мишена 
9/ Drift Tube - Дрифт тръба
10/ Bend Magnet Assy (Bending Chamber) - Бенд Магнет (Бендинг камера)
11/ Ion Chamber - Йонизационна камера
12/ Energy Switch - Енергиен превключвател
13/ RF Window - Изолационно стъкло на вълноводите
14/ Image Detection Unit ( Portal Vision) - Детекторен панел (MVD)
15/ GS-1542 T/U, KV Imaging Tube (KV Tube) - GS-1542 T/U Рентгенова тръба 
16/ Receptor 4030CBKV (KV Dedector) - Детекторен панел 4030CBKV (KVD)
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От Обособена позиция № 2 „Абонаментно и сервизно обслужване на линеен ускорител 
модел Clinac ix/ mlc 120/ pvas 1000/ovi/cbct/rpm/ra, в комплект с многолистен колиматор и 
планираща система’":

1/ OBI X-Ray - рентгенова тръба за верифицираща система OBI, Tube ASSY 
2/ Maim Thyratron - главен тиратрон 
3/ DeQuing Thyratron - DQ тиратрон

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за предоставяне на услугата 
„Абонаментно и сервизно обслужване на високоспециализирана медицинска апаратура, 
произведена от „Вариан Медикъл Системс”, САЩ, намираща се в Клиника по 
лъчелечение на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ"’ЕАД, обособена в две позиции: 
Обособена позиция №1” Абонаментно и сервизно обслужване на високоенергиен 
медицински линеен ускорител модел TrueBeam” и Обособена позиция №2 ’’Абонаментно 
и сервизно обслужване на линеен ускорител модел Clinac ix/ mlc 120/ pvas 
1000/ovi/cbct/rpm/ra, в комплект c многолистен колиматор и планираща система" при 
договорените условия.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед №-РД-02- 
604/06.11.2017г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОИ, и отразява работата 
на комисията за провеждане на договарянето между УМБАЛ „Царица Йоанна -  
ИСУЛ"ЕАД и фирма „Варинак България” ЕООД за предоставяне на услугата 
„Абонаментно и сервизно обслужване на високоспециализирана медицинска апаратура, 
произведена от „Вариан Медикъл Системс”, САЩ, намираща се в Клиника по 
лъчелечение на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД, обособена в две позиции: 
Обособена позиция №1” Абонаментно и сервизно обслужване на високоенергиен 
медицински линеен ускорител модел TrueBeam” и Обособена позиция №2 ’’Абонаментно 
и сервизно обслужване на линеен ускорител модел Clinac ix/ mlc 120/ pvas 
1000/ovi/cbct/rpm/ra, в комплект c многолистен колиматор и планираща система”.

Като приложение към доклада е протоколът ог договарянето.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът се 
представя на възложителя за утвърждаване на 31.01.2018 г.

Комисия:

Председател:

Членове:
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