
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 01.07.2015 г., 10:00 часа, Комисия назначена със Заповед №Р-443/01.07.2015 г. на 

Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с 

Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Атанасова Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” 

ЕАД, гр. Варна 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. доц. д-р Кирил Ненов, д.м.- началник Клиника по диализа на МБАЛ ”Света Марина” 

ЕАД, гр. Варна; 

2. инж. Павел Щерев - началник отдел ОМНА в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 

Варна; 

3. инж. Нела Дечева - инженер електроник 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, 

в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масова информация и на други лица и след подписване 

от всички членове на комисията на декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, отвори и разгледа 

единственото постъпило предложение за публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за 

доставка и въвеждане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата, както следва: 

Оферта с вх. № ВК – 1218/29.06.2015 г. на "Фрезениус Медикъл Кеър България" 

ЕООД. 

Офертата съдържа два плика- Плик №1 „Документи за подбор” и Плик №2 „Предлагана 

цена”. В Плик №1 се съдържат следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Представяне на участника; 

3. Техническо предложение; 

3.1.  срок на валидност на офертата- 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок 

за получаване на офертите; 

3.2.  срок за изпълнение- до 30 /тридесет/ календарни дни от сключване на договор 

за изпълнение, като участникът се задължава да изпълни качествено дейностите 

по доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 2 /два/ броя 

апарати за хемодиализа; 

3.3.  начин на плащане- до 60 /шестдесет/ дни от датата на издаване на фактурата 

след доставка, монтаж и пускане в екплоатация на апаратите; 

3.4. Гаранционен срок- 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на пускане в 

експлоатация; 

3.5. Срок на валидност на предложението- 90 /деветдесет/ календарни дни от 


