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До Изпълнителния Директор  
на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна 

ДОКЛАД 
пo  чл. 60, ал. 1 ППЗОП  

от комисия от служители на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, назначена със Заповед № Р-733/16.11.2018 г. на 
проф. Д-р Силва Андонова, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Деница Ненова - юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Инж. Павел Щерев  - началник Отдел „ОМНА“ и  

2. Инж. Нела Дечева - инженер електроник в Отдел „ОМНА“

Уважаеми проф. д-р Игнатов, 
В изпълнение на чл. 103, ал. 3 ЗОП, представяме на Вашето внимание резултатите от проведена 

открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя 
мултимодални линейни ускорители, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една 
година“, открита с Решение № Р-612/10.10.2018 г. на Директор „ИД“ 

1. В обявения от възложителя срок за получаване на оферти в деловодството на УМБАЛ „Света
Марина“ ЕАД е постъпила 1 (една) оферта от „Варинак България“ ЕООД с вх. номер ВК-4361/12.11.2018 г; 
11:10 часа. 

2. На заседанието на комисията, проведено на 16.11.2018 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. Опаковката с офертата на участника бе отворена и бе проверено за наличието на запечатан плик с

надпис „Предлагани ценови параметри“. 
5. Председателят на комисията оповести на присъстващите списъка с представените от участника

документи. 
6. Документите, представляващи техническото предложение на участника, 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. Резултатите от 
проверката комисията отрази в Протокол за дейността си, изготвен на основание чл. 103. ал. 3 ЗОП 
(Протокола). Комисията не констатира несъответствия в офертата на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

8. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на участника.
9. Комисията прие, 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. 
10.Отварянето на ценовото предложение на участника бе насрочено за 21.11.2018 г. от 09:00 ч. в

Пресцентър на първи етаж на високото тяло на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр.Варна, бул. 
„Христо Смирненски“ №1. Заседанието се проведе на обявената дата в посочения час в Пресцентър на 
първи етаж лечебното заведение. На заседанието на комисията не присъстваха външни лица.  

11. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параментри“ и оповести
оферираната цена. Предложената от „Варинак България“ ЕООД обща стойност не надхвърля финансовия 
ресурс, определен от възложителя за настоящата обществена поръчка в размер на 460 800,00 лв. 
(четиристотин и шестдесет хиляди и осемстотин) с ДДС, поради това комисията го прие като съответстващо 
на поставените изисквания.  

12. С оглед гореизложеното, комисията счита, че не са налице мотиви за отстраняването на
участника. Подадената оферта изцяло отговаря на поставените от възложителя изисквания. 

13. Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на получената оферта, комисията класира
на първо място „Варинак България“ ЕООД. 

14. На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на Изпълнителния директор  да сключи
договор за изпълнение на поръчката с „Варинак България“ ЕООД. 

15. Комисията представя настоящия доклад за утвърждаване, съгласно чл. 106, ал. 1 ЗОП.
Приложение - Досие на процедурата.

С уважение: 
Комисия:  Деница Ненова: ................... Утвърждавам: .................. 

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.,  
Инж. Павел Щерев: ...................  Изпълнителен директор на 

на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 
Инж. Нела Дечева: ..................  ….......................................... 


