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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 30.07.2015г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № Р-503/30.07.2015 г. на Директор 

ИД на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 от 

17.10.2013 г., в състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД-гр. Варна. 
 ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Павел Щерев   - н-к отдел ОМНА в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна; 
2. инж. Нела Дечева   - инженер електроник в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр.Варна; 

 РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Михаела Ганева  - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, 

в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масова информация и на други лица и след подписване от всички членове 

на комисията на декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, отвори и разгледа единственото постъпило 

предложение във връзка с публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за закупуване и монтаж на 

нова рентгенова тръба за C-рамо Flurostar 7900, при условията на демонтаж и връщане на 

производителя на старата тръба: 

Оферта с вх. № ВК-1413/28.07.2015 г. на „Джи И Хелткеър България“ ЕООД – гр.София, ЕИК 

201952777. 

Офертата съдържа следните документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в РАЗДЕЛ III на публичната 

покана: 

1. Представяне на участника, което включва: 

 .данни за лицето, което прави предложението ־

2. Техническо предложение, което включва: 

 ;технически спецификации ־

 ;срок на валидност на офертата ־

 ;срок на изпълнение ־

  .начин на плащане ־

3. Ценово предложение. 

 Съпоставянето на всички изисквания на възложителя с предложенията на участника е обобщено в 

следната сравнителна таблица: 
Описание Изисквания на възложителя Предложение на участника 

Технически спецификации 

Работна честота 20 kHz 20 kHz 

Максимална мощност 2,2 kW 2,2 kW 

Топлинен капацитет 953 MHU 953 MHU 

Скорост на охлаждане 188 W 188 W 

Фокуси на рентгеновата тръба 2 бр; 0,5 mm; 1,5 mm 2 бр; 0,5 mm; 1,5 mm 

Максимално работно напрежение 110 kV 110 kV 

Максимален ток при скопия 8 mA 8 mA 

Максимален ток при графия 20 mA 20 mA 

Други изисквания 

Срок на доставка (съгласно т.6 от 
Приложение 1 към проекта на договор) 

До 5 (пет) раб. дни след писмена 
заявка 

До 5 (пет) раб. дни от писмена 
заявка на възложителя 

Срок за монтаж (съгласно чл.6, т.2 от 
проекта на договор) 

До 1 (един) ден, считано от датата 
на доставката 

До 1 (един) ден, считано от датата на 
доставката 

Гаранционен срок (съгласно т.3 от 
Приложение 1 към проекта на договор) 

Не по-малко от 12 (дванадесет) 
месеца 

12 (дванадесет) месеца от датата на 
монтаж и пускане в експлоатация 


