
№ 

по 

ред

Апарат - вид и модел
Местонахожден

ие /отделение/

Фирма 

произво

дител

Сериен 

номер

Инвентарен 

номер

Брой 

необход

ими 

профил

актики 

на 

медици

нската 

апарат

ура 

годишн

о 

Обща 

прогнозна 

стойност за 1 

/една/ година 

в лева без 

ДДС до:

Документ, издател, номер, 

валидност  /посочва се 

вида на документа 

доказващ 

професионалната 

компетентност на 

участника за съответната 

номенклатура/ 

Номер и валидност на 

удостоверение за 

правоспособност за 

работа с източници на 

йонизиращи лъчения 

на специалистите 

извършващи сервизна 

поддръжка на 

оферираната 

апаратура /в 

приложимите случаи/

Номер и 

валидност на 

лицензия от АЯР 

за дейности с 

източници на 

йонизиращо 

лечение за 

оферираната 

апаратура /в 

приложимите 

случаи/

Предлагана 

цена за 1 

/една/ година 

без ДДС

Участник Място

1 2 3 4 5 6 7 8 аа 10 11 12 13 14

1

 Мултимодален линеен 

ускорител с многолистен 

колиматор в комплект с 

верификационна,планир

аща система и локална 

мрежа за обмен на 

лъчетерапевтична 

информация Еlekta 

Synergy Platform. Без 

AMSI панели за 

устройството за 

портално изобразяване - 

iView GT.

ЛЪЧЕТЕРАП

ИЯ
Еlekta 153925 2044373 12 220334,00

  Разрешение за 

търговия на едро с 

медицински изделия с 

рег. номер IV-Р-Т/МИ 

– 436 от 11.11.2008.

Издадена от 

Изпълнителна агенция 

по лекарствата.

Сертификат по 

системата 

ISO9001:2008 с номер 

Q0241012 издаден от  

Systemcert 

1.Удостоверение за 

правоспособност за 

дейности с ИЙЛ 

серия Р, рег. номер 

III- P1159 от 

15.05.2015г. 

2.Удостоверение за 

правоспособност за 

дейности с ИЙЛ 

серия А, рег номер 

ИУ-04-6397 от 

06.02.2013г   

Лицензия от 

АЯР за работа с 

Източници на 

йонизиращи 

лъчения Р-

80418 , рег. 

Номер 04549 от 

27.08.2014, със 

срок на 

действие до 

31.08.2019; 

220300,00 Евромед 1

Приложение 3В към  Решение за класиране на първо място по Обособена позиция 3 за:  “Извънгаранционен абонаментен сервиз, профилактика и доставка на резервни 

части за Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с верификационна, планираща система и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична 

информация Еlekta Synergy Platform. Без AMSI панели за устройството за портално изобразяване - iView GT“ 


