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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ № 1 
Днес 25.06.2015 г., в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед №Р-431/25.06.2015 г. на 

Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, да проведе 
открита процедура по реда на ЗОП, за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост 
на МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от три години, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД,  
гр. Варна и 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Павел Щерев - н-к отдел ОМНА в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
2. инж. Нела Дечева - инженер електроник в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
3. инж. Детелина Ганчева - мрежови администратор в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
4. Нюлюфер Якуб – експерт „Маркетинг” в напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 

Варна; 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Михаела Ганева - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, 
се събра, за да отвори и разгледа получените от Възложителя оферти за участие в процедурата. 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за 
масово осведомяване, както и други лица. Преди започване на отварянето председателят и всички 
членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Председателят на 
Комисията представи списъка с офертите и обяви, че за участие в процедурата са постъпили 7 
(седем) оферти, както и че предложения след обявения за това краен срок не са били  представени. 
Комисията отвори офертите по реда на тяхното получаване от Възложителя, съгласно посочения 
списък, както следва: 

1.Оферта с вх. № ВК – 1150/22.06.2015 г. на "Дрегер Медикал България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 21, 22, 23, 24, 

25, 26 и 27- седем броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 22 
(двадесет и два) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според изискванията 
на ЗОП ( 7 броя пликове № 1, 7 броя пликове № 2, 8 броя пликове №3, от които един, в който е 
записано, че съдържа CD с предлаганата цена по гореизброените обособени позиции). Трима от 
членовете на комисията (Русана Чобанова, инж. Павел Щерев и инж. Нела Дечева) подписаха всички 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима 
членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори всички 
пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-жа Нюлюфер Якуб провери съответствието им с приложения от участника списък 
по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в 
списъка. 

2.Оферта с Вх. № ВК – 1164/23.06.2015 г. на "С & Т България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 12 и 13- два 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на шест отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, инж. Павел Щерев и инж. Нела Дечева) подписаха всички пликове №3 
от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на 
комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите, съдържащи в тях, като същевременно г-жа 
Нюлюфер Якуб провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 
установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

3.Оферта с Вх. № ВК – 1165/23.06.2015 г. на "Джи и Хелткеър България" ЕООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 4, 5, 6 и 7 - 4 
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броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на четири отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, представляващи четири отделни оферти за всяка от 
горепосочените обособени позиции. Комисията отвори офертата по обособeна позиция 4 и 
установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика според 
изискванията на ЗОП (1 брой плик № 1, 1 брой плик №2 и 1 брой плик №3 ). Трима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, инж. Павел Щерев и инж. Нела Дечева) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията 
подписаха документите в него от лицевата страна. Председателят на Комисията отвори плик №1 и 
оповести документите, съдържащи се в него, като същевременно г-жа Нюлюфер Якуб провери 
съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и установи, че представените 
документи съвпадат с посоченото в списъка.   

Комисията отвори офертата по обособeна позиция 5 и установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика според изискванията на ЗОП (1 брой плик № 1, 1 
брой плик №2 и 1 брой плик №3 ). Трима от членовете на комисията (Русана Чобанова, инж. Павел 
Щерев и инж. Нела Дечева) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в него от лицевата страна. 
Председателят на Комисията отвори плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като 
същевременно г-жа Нюлюфер Якуб провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка.   

Комисията отвори офертата по обособeна позиция 6 и установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика според изискванията на ЗОП (1 брой плик № 1, 1 
брой плик №2 и 1 брой плик №3 ). Трима от членовете на комисията (Русана Чобанова, инж. Павел 
Щерев и инж. Нела Дечева) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в него от лицевата страна. 
Председателят на Комисията отвори плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като 
същевременно г-жа Нюлюфер Якуб провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка.   

Комисията отвори офертата по обособeна позиция 7 и установи наличието на три отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика според изискванията на ЗОП (1 брой плик № 1, 1 
брой плик №2 и 1 брой плик №3 ). Трима от членовете на комисията (Русана Чобанова, инж. Павел 
Щерев и инж. Нела Дечева) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в него от лицевата страна. 
Председателят на Комисията отвори плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като 
същевременно г-жа Нюлюфер Якуб провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка.   

4.Оферта с Вх. № ВК – 1168/23.06.2015 г. на "Диагонал" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции с номера 1, 2 и 3 - 3 

броя. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на 
комисията (Русана Чобанова, инж. Павел Щерев, и инж. Нела Дечева) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и установи наличето на три броя пликове №2 в него, по 
един за всяка от посочените обособени позиции. След отварянето на всички пликове №2 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата страна. 
Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести документите, съдържащи се в него, като 
същевременно г-жа Нюлюфер Якуб провери съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, 
т. 14 от ЗОП и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

5.Оферта с Вх. № ВК – 1175/24.06.2015 г. на "Медимаг- МС" ООД. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 8 - 1 брой. 

След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни 
и надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията 
(Русана Чобанова, инж. Нела Дечева и Нюлюфер Якуб) подписаха плик №3 от лицевата страна. 


