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

 
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 01.12.2014 г., 10:00 часа, 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 

 

се събра и разгледа постъпилите предложения по открита 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.  

1. Комисията разгледа представените документи и информация в плик № 1 на Оферта с 

Вх. № ВК – 2279/25.11.2014 г. от 10.00ч. на "ЕКОС Медика" ООД и установи пълно 

съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. След това бяха разгледани 

документите в Плик 2, и се установи, че участникът е представил Техническото предложение 

по образец с необходимата информация само за позицията, за която участва. Комисията няма 

забележки към предложението на фирма "ЕКОС Медика" ЕООД и го допуска до оценяване по 

обособена позиция с номер 2. 

2. Комисията разгледа представените документи и информация в плик № 1 на Оферта с 

Вх. № ВК – 2292/25.11.2014 г. от 15.40ч. на “ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД и установи пълно 

съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя. След това бяха разгледани 

документите в Плик 2, и се установи, че участникът е представил Техническото предложение 

по образец с необходимата информация само за позицията, за която участва. Комисията няма 

забележки към предложението на фирма “ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД и го допуска до 

оценяване по обособена позиция с номер 1. 

 
 На основание Чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисията определя 05.12.2014 г. (петък) за дата 
на отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници. 
Последното ще се проведе от 10:00 часа в стая 118А, Маркетинг, на партерния етаж на 
високото тяло на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна. На отварянето и оповестяване на 


