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1

Компютърен томограф Siemens 

Somatom Spirit, в окомплектовка с: 

• Гентри P15;

• Станция MMWP със софтуер 

VSim;

• комплект компютър ICS Tower 

12B;

• комплект компютър  IRS Tower 

12B;

• Система за позициониране на 

пациента PHS1A

• UPS за системните компютри

ЛЪЧЕТЕРАПИ

Я
SIEMENS 63683 2044372 2 10000,00

MSG – 13-

17.02.2017,        

MVS - 17-

24.03.2014г  MVS 

– 01-12.02.2010г. 

Удостоверения за 

вътрешно 

фирмено обучение 

издадени на 

31.10.2015г и 

20.05.2016г. 

Рег. № DR-4578, валидно до 

15.12.2017г.      Рег. № DR-7687, 

валидно до 04.02.2020гРег. № DR-7407, 

валидно до 15.10.2019г.,Рег. № DR-

4580, валидно до 15.12.2017г.Рег. № 

DR-7949, валидно до 26.04.2020гРег. № 

DR-7273, валидно до 26.04.2020г. 

Серия Р-269, 

рег. № 04443, 

валидна до 

30.06.2019г.

9360.00 Медиком 1

 Приложение 4Г към  Решение за класиране на първо място по Обособена позиция 4 за: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на Компютърен томограф 

Siemens Somatom Spirit, в окомплектовка с:  Гентри P15; Станция MMWP със софтуер VSim; комплект компютър ICS Tower 12B;  комплект компютър  IRS Tower 12B; 

Система за позициониране на пациента PHS1A; UPS за системните компютри“


