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

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

Днес 05.12.2014 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-665/26.11.2014 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: Русана Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Боряна Иванова Юницка – Снабдител - доставчик в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, стаж в 
лечебното заведение- 1 год. и 10 месеца; 

2. Марина Неделчева Върбанова – Организатор кореспонденска и куриерска дейност в 
МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, стаж в лечебното заведение - 5 год. и 7 месеца; 

3. Доц. д-р Цонко Паунов Паунов – Болничен епидемиолог в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, 
гр. Варна, стаж в лечебното заведение - 11 год.; 

4. Мария Димитрова Георгиева – Заместник главен счетоводител в МБАЛ ”Света 
Марина”ЕАД, стаж в лечебното заведение - 7год. и 6 месеца; 

 
 РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Михаела Николаева Ганева – Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, стаж в 
лечебното заведение 3 год. и 5 месеца 

 

 в присъствието на Павлинка Костадинова Иванова – упълномощен представител на „Екос 

Медика” ООД и в отсъствие нa 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 

периодични доставки на канцеларски материали и чували за обезвреждане на опасни болнични 

отпадъци за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, открита с Решение Р-591 от 27.10.2014 г. на 

Директор „ИД” Марта Дракова. Поради обективни причини един от членовете на комисията в лицето на 

Русана Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, не може да присъства на 

заседанието на комисията и беше заместена от резервния член Михаела Николаева Ганева – 

Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, стаж в лечебното заведение 3 год. и 5 месеца. 

 

 1. Комисията отвори плик № 3 на Оферта с Вх. № ВК – 2275/25.11.2014 г. на „Екос Медика” 

ООД. Ценовото предложение на „Екос Медика” ООД за обособена позиция № 2 е 124 400,00 (сто 

двадесет и четири хиляди и четиристотин)  лева с вкл. ДДС. 

 2. Комисията не отвори плик № 3 на Оферта с Вх. № ВК – 2290/25.11.2014 г. на Кооперация 

„Панда", тъй като на основание чл. 69а, ал. 1 т. 3 от ЗОП, участникът бе отстранен от процедурата. 

 3. Комисията отвори плик № 3 на Оферта с Вх. № ВК – 2292/25.11.2014 г. на “Офис Експрес 

Сървис” АД. Ценовото предложение на „Офис Експрес Сървис” АД за обособена позиция № 1 е  

68 255,28 (шестдесет и осем хиляди двеста петдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) с вкл. ДДС. 

 

 Резултатите от работата на комисията са отразени в Приложение 1 - Класиране на кандидатите 

по критерий „Цена”, съгласно критерия най-ниска цена. Приложение 1 е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 Комисията предлага на Възложителя, да сключи договори за изпълнение на обществената 
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поръчка с участниците, класирани на първо място за всяка от обособените позиции. 

 

Информация за участниците: 

 

1. Оферта с Вх. № ВК – 2275/25.11.2014 г. на „Екос Медика” ООД 
Фирма „Екос Медика” ООД  в офертатат си е предложила следните условия: 

Производител: J. Brosh Industrial Group Ltd. 

Време за доставка в часове: до 48 (четиридесет и осем) часа, след писмена заявка. 

Отложено плащане в дни: 60 (шестдесет) дни 

Остатъчен срок на годност в месеци: не по-малък от 50% (петдесет процента) – 12 (дванадесет) месеца 

Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 
 

2. Оферта с Вх. № ВК – 2290/25.11.2014 г. на Кооперация „Панда" 
Кооперация „Панда"  в офертатат си е предложила следните условия: 

Производители: ARK, BEIFA, CHENGLU, STANGER, МУЛТИПРИНТ, DERYA, РОЛКО, GENMES, 

SILVER FIRST, YENER, ZHENDA, MANHATTAN, PROSPECT IMAGES, FEDRIGONI, EMA, FABER 

CASTELL, APLI, HOPAX, FAPI 

Време за доставка в часове: до 48 (четиридесет и осем) часа, след писмена заявка. 

Отложено плащане в дни: 60 (шестдесет) дни 

Остатъчен срок на годност в месеци: не по-малък от 50% (петдесет процента) – 12 (дванадесет) месеца. 

Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 

3. Оферта с Вх. № ВК – 2292/25.11.2014 г. на „Офис Експрес Сървис” АД. 
Фирма „Офис Експрес Сървис” АД в офертатат си е предложила следните условия: 

Производители: SWAN, OFFICE DEPOT, CENTRUM, LANTU, CENTROPEN, 3A, POLYCART, SCAG, 

MUROLL BULGARIA, OMEGA, MAPAK, NEDA, EUROPA, OFFICE HIT, YIZHINWANG 

STATIONERY, HAMA, FULLMARK, NINGBO, INTERNATIONAL PAPER, MONDI, APP, EMA OOD, 

ELITE, HORSE. 

Време за доставка в часове: до 48 (четиридесет и осем) часа, след писмена заявка. 

Отложено плащане в дни: 60 (шестдесет) дни 

Остатъчен срок на годност в месеци: не по-малък от 50% (петдесет процента) – 12 (дванадесет) месеца. 

Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 

Предадената на Възложителя документация по Процедурата съдържа: 

1. Три  броя оферти на участници в процедурата: 

Оферта с Вх. № ВК – 2275/25.11.2014 г. на „Екос Медика” ООД 

Оферта с Вх. № ВК – 2290/25.11.2014 г. на Кооперация „Панда" 


