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   До Директор „Икономически дейности“ 
   на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна 

ДОКЛАД 
пo  чл. 60, ал. 1 ППЗОП  

от комисия от служители на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, назначена със Заповед № Р-274/03.05.2017 г. на 
Директор „Икономически дейности“ („ИД“) в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова     - Юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 
ЧЛЕНОВЕ:   1. д-р Чавдар Бъчваров   - Лекар асистент образна диагностика в Клиника по 
образна диагностика; 

   2. инж. Павел Щерев    - Началник отдел „ОМНА” 
 

Уважаема Г-жо Директор, 
 В изпълнение на чл. 103, ал. 3 ЗОП, представяме на Вашето внимание резултатите от проведена 

процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 

нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно 

изкупуване на дефектиралата тръба“, открита с Решение Р-228/ 10.04.2017 г. на Директор „ИД”. 

1. В обявения от възложителя срок за получаване на оферти в деловодството на МБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД постъпи 1 (една) оферта, както следва: 

№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. „Сименс Хелткеър“ ЕООД ВК-1188/ 28.04.2017 г.; 10:22 часа 

 
2.  На заседанието на комисията, проведено на 03.05.2017 г., не присъстваха външни лица.  

3. След запознаване с Протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП всички членове на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

4. Непрозрачната опаковка бе отворена и бе проверено за наличието на запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

5. Г-жа Чобанова оповести на присъстващите списъка с представените от участника документи. 

6. Документите, представляващи техническо предложение, както и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, бяха подписани от членовете на комисията. 

7. Комисията разгледа представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като не бяха 

констатирани несъответствия.  

8. Комисията установи, че техническото предложение на участника е в съответствие с обявените от 

възложителя условия и допусна офертата до оценяване въз основа на критерий най-ниска цена.  

9.  Отварянето на ценовото предложение на участника бе насрочено за 09.05.2017 г. от 09:00 часа в стая 

118 А, Маркетинг, ет. 1 на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. На заседанието на комисията не 

присъстваха външни лица. 

10. Г-жа Чобанова отвори плика с надпис „Предлагани ценови параментри“ и оповести оферираната 

цена. Ценовото предложение на участника не надхвърля финансовия ресурс, определен от възложителя за 

настоящата обществена поръчка, поради това комисията го прие като съответстващо на поставените 

изискваният.  
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