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ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет 
’’Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура -линеен 
ускорител модел Clinac iX/MLC120/ PVAS 1000/ OVI/ СВСТ/ RPM/RA, в 
комплект с многолистен колиматор и планираща система, произведени 
от „Вариан Медикъл Системс”-САЩ, намиращи се в Клиника по 
лъчелечение на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявен с Решение 
РД-03-20/09.03.2015 г.

На 24.04.2015 г. от 09.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което 
беше отворен пликът с ценовото предложение. С Писмо изх. 
№345/21.04.2015г. участникът беше уведомен за деня и часа на отваряне на 
плик № 3 с предлаганата цена.

На заседанието не присъства представител на участника.

Комисията отвори плик №3 и оповести ценовото предложение на 
участника. Предлаганата от участника цена за абонаментно и сервизно 
обслужване с включени всички резервни части без вакуумни елементи -  
рентгенова тръба за верифицираша система OBI. OBI X-Rav. Tube ASSY, 
главен тиратрон Maim Thvratron. DO тиратрон DeOuing Thvratron e 28 000, 00 
лв. на месец без ДДС,_или 33 600,00 лв. на месец с ДДС.

Финансовото предложение на участника кореспондира с прогнозната 
стойност, заложена в обявлението за обществена поръчка. Отправеното 
предложение на участника е единствено и не подлежи на сравнение с оглед 
показател „Цена”. Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена 
цена.
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Комисията завърши работата си по разглеждане и класиране на офертите в 
откритата процедура с предмет предмет "Абонаментно и сервизно 
обслужване на медицинска апаратура -линеен ускорител модел Clinac 
iX/MLC120/ PVAS 1000/ OVI/ СВСТ/ RPM/RA, в комплект с многолистен 
колиматор и планираща система, произведени от „Вариан Медикъл 
Системс”-САЩ, намиращи се в Клиника по лъчелечение на 
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявен с Решение РД-03- 
20/09.03.2015 г., назначена със Заповед № - РД -  02-209/21.04.2015 г. и 
предаде Протокол №1/21.04.2015г., Протокол №2/21.04.2015г. и Протокол 
№3/27.04.2015г. на Изпълнителния директор на 27.04.2015г. за постановяване 
на решение по чл.73 и сл. от ЗОП.
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