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Р Е Ш Е Н И Е  

 

за допусната непълнота и поправка на очевидна фактическа грешка в 

Решение за определяне на изпълнител №6/28.11.2018г. 

 

 

№ 7/ 07.12.2018г.  
 

 

 

На основание чл.62, ал.1 и ал.2 от АПК във връзка с допусната непълнота и 

очевидна фактическа грешка в т.2.2. от Решение за определяне на изпълнител 

№6/28.11.2018г. на д-р Иван Василев Динев – управител на „Медицински център 

Велинград 2017“ ЕООД, в обществена поръчка чрез открита процедура по реда на 

ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 

персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф 

/скенер/, вписана в РОП с номер 05608-2018-0002, връчено на участника “Софарма 

трейдинг“ АД гр.София на 29.11.2018г. съгласно обратна разписка, в качеството ми 

на Възложител по цитираната процедура, взех следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Във връзка с допусната непълнота и очевидна фактическа грешка в т.2.2 от 

Решение за определяне на изпълнител №6/28.11.2018г. на д-р Иван Василев Динев– 

управител на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД, в обществена поръчка 

чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов 

компютърен томограф /скенер/, вписана в РОП с номер 05608-2018-0002,  

Текстът в т.2.2 от Решение №6/28.11.2018г. „Подизпълнители и дял от 

договора за обществена поръчка, който те ще изпълняват: няма.“, да се чете: 

„2.2. Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще 

изпълняват: 

2.2.1.“Софтуерна компания“ ЕООД, ЕИК 121131146 ще изпълнява следния 

дял от договора за обществена поръчка като подизпълнител – доставка, монтаж, 

въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на 

допълнителен софтуер за архив и телемедицина; ъпгрейд на наличната компютърна 

конфигурация със софтуер за архив на образните изследвания от КТ; 

2.2.2. „Джи И Хелткеър България“ ЕООД, ЕИК 201952777 ще изпълнява 

следния дял от договора за обществена поръчка като подизпълнител – монтаж, 

инсталация, настройка, пробно изпитване и пускане в действие на компютърен 

томограф Модел Revolution ACT, производство на GE Healtheare; обучение на 

персонал на лечебното заведение за безопасна работа с апаратурата; гаранционно 

сервизно обслужване на доставената медицинска апаратура за срока на договора. 

 

3.На основание чл.62, ал.1 и ал.2 от АПК във връзка с чл.43, ал.1, изречение 

първо от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участника в 3-дневен срок от 

издаването му. 
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4.На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението 

до участника, решението да се публикува в профила на купувача. 

 

5.На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП посочвам връзка към 

електронната преписка в профила на купувача: 

http://m.velingrad.bg/?page_id=20705. 

 

6. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията 

в сроковете по чл. 197, ал.1, т.7, б.“а“ от ЗОП. 

 

 

 

Възложител:             /п/ съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

Д-р Иван Василев Динев – управител  

на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД 

http://m.velingrad.bg/?page_id=20705

