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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

Номер и валидност 

на лицензия от АЯР 

за дейности с 

източници на 

йонизиращо 

лечение за 

оферираната 

апаратура 

Месечна 

цена за 

сервизно 

обслужван

е в лева 

без ДДС

Обща 

стойностза 

целия срок 

на 

изпълнение 

на поръчката 

в лева без 

ДДС (к. 10 х 

к. 17)

Участник
Класиране 

/ Място

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

СТ Симулатор Siemens 

Somatom Spirit, в 

окомплектовка с: 

• Гентри P15;

• Станция за симулация 

при лъчелечение 

MMWP със софтуер 

VSim;

• комплект компютър 

ICS Tower 12B;

• комплект компютър  

IRS Tower 12B;

• Система за 

позициониране на 

пациента PHS1A

• UPS за системните 

компютри

ЛЪЧЕТЕРА

ПИЯ
SIEMENS 63683 2044372 2 1.12.2020 г 01.6.2022 19 710,00 8520,00 13490,00

MSG – 13-17.02.2017,    

MVS – 17-24.03.2014г.  

MVS – 01-12.02.2010г., 

Аdam Medical Sales – 

22.04.2016г Удостоверение 

за фирмено обучение 

издадено на 20.05.2016г. 

Рег. № DR-9311, валидно до 

30.11.2021г., Рег. № DR-9265, 

валидно до 30.11.2021г., Рег. № 

DR-11731, валидно до 

02.10.2023г.  Рег. № DR-12165, 

валидно до 27.02.2024г.  Рег. № 

DR-11356, валидно до 

24.04.2023г.    Рег. № DR-12164, 

валидно до 27.02.2024г..

серия Р, рег. № 

22, издадена на 

27.05.2019 г. за 

срок на 

валидност 5 год.

609.00 11571.00 Медиком 1

 Приложение 4A към  Решение №18/10.07.2020г. за класиране на първо място на участниците по Обособена позиция 4 за: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на СТ симулатор Siemens 

Somatom Spirit “


