
 Стр. 1 от 3 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„СВЕТА МАРИНА” ЕАД, ВАРНА 

ПРОТОКОЛ № 2 
Днес 04.05.2015 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № Р-266/22.04.2015 г. на 

Изпълнителен Директор на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, в състав: 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Ганева – Юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 

  ЧЛЕНОВЕ: 

1. Доц. д-р Теменуга Стоева, дм - Ръководител направление МДЛ и Началник на 

Лаборатории по микробиоология и вирусология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 

2. Доц. д-р Петър Генев, дм - Началник Клиника по обща и клинична патология в МБАЛ 

„Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 

3. Доц. д-р Лилия Иванова, дм – Лекар в лаборатория по Микробиология и Вирусология в 

МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 

4. Г-жа Нюлюфер Якуб – Експерт „Маркетинг” в направление „МД и ТИО” в МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД, гр. Варна. 

  РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 
 Г-н Николай Николов – Ръководител направление „МД и ТИО” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, 
гр. Варна, („Комисията”), 
се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП за 
периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична 
патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория 
по вирусология за период от три години, открита с Решение Р-175 от 10.03.2015 г., на Директор 
„Икономически Дейности", упълномощено лице, в следния ред: 
1. Оферта с Вх. № ВК – 638/08.04.2015 г. на „Елта 90М" ООД. 

След проверка на представените от участника документи в Плик 1, Комисията установи, че те 
отговарят на изискванията посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в 
Плик 2. Комисията няма забележки към предложението на фирма „Елта 90М” ООД и го допуска до 
оценяване по обособени позиции А, В и С. 
2. Оферта с Вх. № ВК – 694/20.04.2015 г. на „Омнимед" ЕООД. 

След проверка на представените от участника документи в Плик 1, Комисията установи, че те 
отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в 
Плик 2. Комисията няма забележки към предложението на фирма „Омнимед” ЕООД и го допуска до 
оценяване по обособена позиция D. 
3. Оферта с Вх. № ВК – 715/21.04.2015 г. на „Ридаком" ЕООД. 

След проверка на представените от участника документи в Плик 1, Комисията установи, че в 
представения каталог на производителя HiMediaLaboratories не е отбелязано, с кой продукт за коя 
позиция (1-82) от група А се участва. На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от Закона за обществените 
поръчки, Комисията изисква от „Ридаком" ЕООД, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на 
получаването на настоящия протокол, да предостави на Комисията: 

Списък, попълнен  в следната форма: 
Тестове и реактиви за Лаборатория по Микробиология 

Група 
и № 
по 

ред 

Наименование Търговско наименование на продукта и каталожен номер 
Номер на страница 

в представения 
каталог 

1 2 3 4 

A 1 Азитромицин 15 мкг.     

...       

...       

A 82 
Кампилобактер селективен суплемент на 
Престон 1х10 виалки     

Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен (CD) носител. 
 
 



 Стр. 2 от 3 

 
4. Оферта с Вх. № ВК – 716/21.04.2015 г. на „Аквахим" АД. 
След проверка на представените от участника документи в Плик 1, комисията установи, че на 
представените: 

1. Каталог от 2007 г. за LAB Vision Products на производителя Thermo Scientific; 
2. Брошура Thermo Scientific Dewax and HIER Buffers на производителя Thermo Scientific; 
3. Цветни разпечатки: 

- Thermo Scientific UltraVision Quanto Complete Kit на производителя Thermo Scientific; 
- Thermo Scientific IHC Products – Comprehensive Breast Pathology на производителя 

Thermo Scientific; 
- Thermo Scientific Prostate Pathology на производителя Thermo Scientific; 
- Thermo Scientific UltraVision Quanto for Immunohistochemistry. 

не е отбелязано, с кой продукт за коя позиция (1-92) от група D се участва. 
На стр. 20 от Офертата в Плик 1, Комисията откри Декларация от участника „Аквахим” АД, 
че „Thermo Lab Vision” e “зелена компания” и няма актуален каталог на хартиен носител, 
поради която причина са представени стари такива. 
В същата декларация участникът е посочил адрес в Интернет – 
http://www.thermoscientific.com, на който Комисията може да открие и ползва актуални 
електронни каталози. На горепосочения адрес се отваря следната страница: 

 
На нея се вижда, че същата представлява интернет адрес на Thermo Scientific, като 
участникът не е посочил ясно конкретни препратки към интернет каталог/зи за позиции (1-
92) от група D. 
 
На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от Закона за обществените поръчки, Комисията изисква от 
„Аквахим" АД, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на настоящия 
протокол, да предостави на Комисията: 
 


