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

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

Днес 25.11.2014 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-646/14.11.2014 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: Георги Табаков - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм - началник на Първа клиника  по нервни болести в 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

2. Доц. д-р Кирил Ненов, дм - Началник Клиника по диализа в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, 
гр. Варна; 

3. Доц. д-р Пламен Панайотов, дм - началник Клиника по Кардиохирургия в МБАЛ ”Света 
Марина”ЕАД; 

4. Инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА” 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 доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на: 1) Нов хемодиализен апарат - 2 броя; 2) Нова система за екстракорпорална мембранна 

оксигенация/ЕКМО/ + система за продължителна поддръжка  на камерите на сърцето с възможност за 

биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета,за нуждите на МБАЛ „Света Марина” 

ЕАД. Поради обективни причини един от членовете на комисията в лицето на доц. д-р Пламен 

Панайотов, дм не може да присъства на заседанието на комисията и беше заместен от резервния член 

Николай Николов. 

 1. Комисията отвори плик № 3 на Оферта с Вх. № ВК – 2199/12.11.2014 г. на "Фрезениус 

Медикъл Кеър България" ЕООД. Ценовото предложение на "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД 

за обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя нови хемодиализни 

апарата” е както следва:  

1.1. Апарат за хемодиализа Fresenius 4008 S classix 

- бикарбонатна диализа; 

- Bibag модул за сух бикарбонат 

- 6 профила на концентрата и UF 

- антибактериален филтър на диализния път Diasafe + COMMCO-Interface / CAN Bus. 

"Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД предложила единична цена 22 680,00 (двадесет и две хиляди 

шестстотин и осемдесет) лева с вкл. ДДС за апарат. Стойност за 2 (два) броя хемодиализни 

апарати: 45 360,00 (четиридесет и пет хиляди триста и шестдесет) лева с вкл. ДДС. 

1.2. Модулен пакет / модул входен филтър: "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД предложила 

единична цена : 120,00 (сто и двадесет) лева с вкл. ДДС.  Стойност за 2 (два) броя модулен пакет / 

модул входен филтър: 240,00 (двеста и четиридесет) лева с вкл. ДДС. 
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Обща стойност за позиция № 1: 45 600,00 (четиридесет и пет хиляди и шестстотин)  лева с вкл. 

ДДС. 

 2. Комисията отвори плик № 3 на Оферта с Вх. № ВК – 2209/13.11.2014 г. на "Интерагро-90" 

ЕООД. Ценовото предложение на "Интерагро-90" ЕООД за обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и 

пускане в експлоатация на нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/+система 

за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие 

/центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета” е: 60 744,00 ( шестдесет хиляди седемстотин четиридесет 

и четири) лева с вкл. ДДС. Участникът е оферирал следните търговски наименования: Bio-Pump Plus 

Centrifugal Blood Pump and Bio-Console 560 System with Safety Systems: Handcrank Em. HCS150, 

Autoclamp ACS500, BioConsole 560BCS1, Bubble det. A BD38, Bubble det. P BD14, Ext. Motor 95120-003, 

Handcr. 95183-001, Level sen. LS100, Level tape LST, Transd. 95184-001, Bio-Pump BPX80 + custompack 

set. 

 
Комисията предлага на Възложителя, да сключи договори за изпълнение на обществената поръчка с 
участниците, класирани на първо място за всяка от обособените позиции. 
 
Информация за участниците: 
1. Оферта с Вх. № ВК – 2199/12.11.2014 г. на "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД. 

Фирма "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД в офертатат си е предложила следните условия: 

Производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия 

Отложено плащане в дни: 30 (тридесет) дни 

Време за доставка в дни: 30 (тридесет) дни 

Гаранционен срок в месеци: 24 (двадесет и четири) месеца 

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

 

2. Оферта с Вх. № ВК – 2199/12.11.2014 г. на "Интерагро-90" ЕООД. 

Фирма "Интерагро-90" ЕООД в офертатат си е предложила следните условия: 

Производител: Medtronic 

Отложено плащане в дни: 30 (тридесет) дни 

Време за доставка в дни: 10 (десет) дни 

Гаранционен срок в месеци: 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. Два броя оферти на участници в процедурата: 

1.1. Оферта с Вх. № ВК – 2199/12.11.2014 г. на "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД 

1.2. Оферта с Вх. № ВК – 2199/12.11.2014 г. на "Интерагро-90" ЕООД 

2. Три броя протоколи за работата на Комисията: 

2.1. Протокол 1 от 14.11.2014 г. 

2.2. Протокол 2 от 20.11.2014 г. 


