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

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

Днес 09.01.2015 г., в 10:00 часа, в стая 118А, Маркетинг, на партерния етаж на високото тяло на 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, комисия назначена със Заповед № Р-810/30.12.2014 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: Георги Табаков - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Инж. Павел Щерев – Началник Отдел „ОМНА” в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. Варна; 

2. Д-р Марианна Маргаритова Новакова – лекар към Клиника по образна диагностика, дейност 
„Ядрено-магнитен резонанс” в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. Варна. 

3. Д-р Радослав Йосифов Георгиев – лекар към Клиника по образна диагностика, дейност 
„Ядрено-магнитен резонанс” в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. Варна. 

4. инж. Нела Дечева - инженер електроник в МБАЛ „Света Марина” ЕАД; 
 РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Николай Николов – р-л напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна 

 

 в отсъствието на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и други лица, се събра за отваряне и оповестяване 

на ценовите предложения в откритата процедура по реда на ЗОП за избор на доставчик на новa 

нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за МРТ Signa HDx 

1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” 

ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорбер. 

 1. Комисията отвори плик № 3 на Оферта с Вх. № ВК – 2453/23.12.2014 г. на "Джи и Хелткеър 

България" ЕООД. Ценовото предложение на "Джи и Хелткеър България" ЕООД е както следва:  

1.1. нискотемпературна глава – GEHC, кат. № 2194003-2, Производител – Sumitomo Heavy Industries, 

eдинична цена – 79 032,00 лева с включен ДДС. 

1.2. адсорбер Sumitomo F-50 - GEHC, кат. № 5264644, Производител – Sumitomo Heavy Industries, 

eдинична цена – 9 540,00 лева с включен ДДС. 

"Джи и Хелткеър България" ЕООД e предложилo обща цена за новa нискотемпературна глава и 

адсорбер в размер на 88 572,00 (осемдесет и осем хиляди петстстотин седемдесет и два) лева с вкл. 

ДДС. 

 
Комисията предлага на Възложителя, да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка 
с "Джи и Хелткеър България" ЕООД. 
 
Информация за участника: 
1. Оферта с Вх. № ВК – 2453/23.12.2014 г. на "Джи и Хелткеър България" ЕООД. 

Фирма "Джи и Хелткеър България" ЕООД в офертата си е предложила следните условия: 

Производител: Sumitomo Heavy Industries. 

Отложено плащане в дни: 30 (тридесет) дни, считано от датата на протокола за въвеждане в 

експлоатация и представена оригинална данъчна фактура. 

Време за доставка в дни: до 5 (пет) дни, считано от датата на писмената заявка на Възложителя.  


