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BG-Шумен:

Решение за откриване на процедура

 

 

 
І: Възложител

 
ІI: Откриване

 

 
IІI: Правно основание

 
IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
50. Медицинска техника

Решение номер 007 от дата 18.06.2018 г. 

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758
BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка
Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800509, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054
810004
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.oncocenter.org/site/category/%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%BE%D0%BF/.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Здравеопазване

 

I.3)

Откривам процедура
 

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
Вид на процедурата
Пряко договаряне

ІI.1)

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП
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V: Мотиви

Наименование
„Доставка на вакуумен елемент (защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение), към
линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074” по Техническа спецификация-
Приложение 1

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)
Доставки
Описание на предмета на поръчката
„Доставка на вакуумен елемент (защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение), към
линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074” по Техническа спецификация-
Приложение 1

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Вакуумният елемент е част от конструкцията на едномодалния медицински линеен
ускорител модел Unique TM Performance и не подлежи на разделяне на обособени позиции.
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 9500 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
Мотиви за избор на процедура: Едномодалният медицински линеен ускорител модел
Unique TM Performance 2074 е уникален със своята конструкция и приложение в
медицината. Наличната в „КОЦ-Шумен” ЕООД апаратура, е производство на „Вариан
Медикъл Системс”, САЩ. Дружеството „Варинак България” ЕООД е изключителният
представител за всички продукти и услуги на „Вариан Медикъл Системс”, САЩ на
територията на Република България. Вакуумният елемент – защитен тиратрон за високо
напрежение е част от линейния ускорител, без която цялата система не може да
функционира. В случая, системата е преустановила работа от 12.06.2018г, по причина на
защитния тиратрон, за който е констатирано „температурно нестабилен”, като има опасност
да настъпи повреда за другите елементи от системата, вкл.монтирания нов магнетрон.
Необходима е допълнителна доставка от същият доставчик. Смяната на доставчика ще
принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще
доведе до несъвместимост (невъзможност за вграждане в системата) и до съществени
технически затруднения при експлоатация и поддържане на апаратурата. Комплексен

V.1)
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VI: Одобрявам

 
VII: Допълнителна информация

 
VIII: Възложител

онкологичен център - Шумен ЕООД, има сключен договор за абонаментно сервизно
обслужване на по-горе описания линеен ускорител с „Варинак България” ЕООД, след
проведена обществена поръчка. Необходима е частична замяна на елемент от доставеният
след обществената поръчка линеен ускорител С оглед горепосоченото Възложителят се
намира в невъзможност да осигури доставка, обезпечаваща надеждно и безопасно
функциониране на линейните ускорители за здравето на пациентите от друго лице,
различно от посоченото от производителя, в резултата на което е налице допълнителна
доставка от същия доставчик, съгласно чл.182 ал.1 на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Мотиви за невъзможността за разделяне на обособени позиции: Вакуумният елемент е част
от системата на едномодалния медицински линеен ускорител модел Unique TM Performance
и технически е самостоятелен, има предназначение „защитен тиратрон в модулатор за
високо напрежение” и поради това не подлежи на разделяне на обособени позиции.
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
"Варинак България" ЕООД гр.София бул.Александър Малинов №85

V.2)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

поканата за участие

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок
Дата на изпращане на настоящото решение
25.06.2018 г. 

VII.4)

Трите имена
Сотир Стоянов Караниколов

VIII.1)

Длъжност
Управител

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

