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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ  

по чл. 181, ал. 4, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП  
 

 На 03.05.2017 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед   
№ 274/ 03.05.2017 г. на Директор „Икономически дейности“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, упълномощено 
лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП, да разгледа и оцени офертите по процедура публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф 
Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба“, открита с 
Решение Р-228/ 10.04.2017 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Русана Чобанова - юрисконсулт; 

ЧЛЕНОВЕ:       д-р Чавдар Бъчваров - лекар асистент образна диагностика в Клиника по образна   
   диагностика; 
   инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА“; 
проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха  външни лица.  
 

I. Комисията започна своята работа, след като нейният председател получи представената оферта и 
протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна 
присъстващите лица с протокола, след което всички членове на комисията подписаха декларации за липса 
на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 В обявения от възложителя срок е постъпила една оферта, както следва: 

№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. „Сименс Хелткеър“ ЕООД ВК-1188/ 28.04.2017 г.; 10:22 часа 

  
II. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, като председателят на комисията оповести 

съдържанието ѝ. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.   
 В опаковката „Сименс Хелткеър“ ЕООД е представил: 

№ Описание  

1. Опис на представените документи 

2. ЕЕДОП 

3. Документ за упълномощаване 

4. Предложение за изпълнение на поръчката 

5. Документи, доказващи съответствието на предлаганото Оборудване с изискванията, посочени в 
техническите спецификации 

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

7. Декларация за срока на валидност на офертите 

8. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

 
III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП. 

 Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на участника и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 
  Офертата на „Сименс Хелткеър“ ЕООД бе допусната до разглеждане на техническото предложение. 
  

IV. В техническото си предложение „Сименс Хелткеър“ ЕООД предлага следното: 

Модел на рентгеновата тръба Dura 352 MV 

Производител 
Siemens Healthcare GmbH чрез производствена мощност 
Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi 

 

№ Работни характеристики Изисквания на възложителя Предложения на участника 

1. Аноден топлинен капацитет 3 500 000 HU 3 500 000 HU 

2. Диапазон на токовете на тръбата 30 - 240 mA 30 - 240 mA 

3. Работни напрежения 80, 130 kV 80, 130 kV 

4. Размер на фокусa  0,8 x 0,7 mm 0,8 x 0,7 mm 

5. Контрол на температурата на анода Компютърно управляван Компютърно управляван 
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