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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 001 от дата 23.01.2019 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 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org,
Факс: 054 800313
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.oncocenter.org..
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category.

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
Открита процедура

ІI.1)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

НаименованиеIV.1)

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=890205&newver=2&PHPSESSID=87127f29f27a0426aa6ab8c61de4bca4&header=&header=print
mailto:raleva@oncocenter.org


 
V: Мотиви

 
VI: Одобрявам

 
VII: Допълнителна информация

«УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ
ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА
ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ»
Обект на поръчкатаIV.2)
Услуги
Описание на предмета на поръчката
Поръчката е за следгаранционно обслужване на 2/два/ броя цифрово управляеми линейни
ускорители и комплект лазери за виртуална симулация на лъчелечението кам КТ
Симулатор, включващи профилактики, труд за доставка на резервни части, без включени
вакуумни елементи, съгласно Техническата спецификация.

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
Поръчката се отнася за подръжка на два идентични апарата - еднакви технически
параметри, един производител и модел, които изискват общо сервизиране. Апаратите са в
един и същ експлоатационен срок.
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 470400 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

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 №: --

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

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)

mailto:cpcadmin@cpc.bg


 
VIII: Възложител

Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита
на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с
чл.197, ал.1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото решение
23.01.2019 г. 

VII.4)

Трите имена
Сотир Стоянов Караниколов

VIII.1)

Длъжност
Управител

VIII.2)


