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

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 05.01.2016 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-4 от 05.01.2016 г. на Директор ИД, 
Марта Александрова Дракова - упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, от представителя на МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД, гр. Варна с нотариално заверено пълномощно с рег. №1465 от 17.10.2013г. на нотариус Светлана 
Стойчева с рег.  №193 на НК, с район на действие РС- Варна, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Георги Георгиев        - организатор снабдяване в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

2. Виолета  Станева        - главна медицинска сестра в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

3. Боряна Юницка        - снабдител, доставчик в отдел МТС в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

4. инж. Даниела Господинова - експерт маркетинг в направление МД и ТИО в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, 
се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от 
хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, 
изделия за пренасяне на багаж и други материали, подробно описани в документацията, за нуждите на 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години“, открита с решение № Р-805 от 03.12.2015г. на Директор 
ИД.  

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 
1. Румен Стефанов Босев - управител на „Изи клийн“ ЕООД;  
2. Янчо Иванов Арбов - член на Съвета на директорите на „Офис Груп България“ АД. 
  
I. След запознаване със списъка на постъпилите при възложителя оферти, всички членове на комисията 

попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Юрисконсулт Чобанова 
обяви, че за участие в процедурата са постъпили 4 (четири) оферти, както и че предложения след обявения за 
това краен срок не са били  представени. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване при 
възложителя, както следва: 

 

  
 
№ 

 
 
Наименование на участника 

 
Оферта № ..... от 
дата.......... 
Час на получаване 
.............. 

Наличие на 
интактни 
Плик №1 
Плик №2 
Плик №3 

Номериране 
на страниците 
от офертата, 

налични в 
Плик №1 

Обособени 
позиции, за 

които се 
участва 

1 ЕТ „Рамон 90 Румен Грозданов“ - 
гр.Варна 

ВК-2364/28.12.2015г.; 
13:50 ч. 

да да 4 

2 „Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД - гр. В. Търново 

ВК-1/04.01.2016г.; 
10:20 ч. 

да да 1 

3 „Офис Груп България“ АД - гр. 
Варна 

ВК-13/04.01.2016г.; 
15:00 ч. 

да да 1, 2 и 3 

4 „Изи клийн“ ЕООД - гр. Варна ВК-15/04.01.2016г.; 
15:50 ч. 

да да 1, 2, 3 и 5 

 Пликове №3, както и всички документи, съдържащи се в Пликове №2 на участниците,  бяха подписани 
от членовете на комисията -  г-н Георги Гергиев, г-жа Виолета Станева и г-жа Боряна Юницка.  
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 Г-н Румен Босев („Изи клийн“ ЕООД), изписвайки собственоръчно трите си имена и името на 
дружеството, което представлява, подписа Пликове №3 на участниците ЕТ „Рамон 90 Румен Грозданов“  и  
„Офис Груп България“ АД. 
 Г-н Янчо Арбов („Офис Груп България“ АД), изписвайки собственоръчно трите си имена и името на 
дружеството, което представлява, подписа Пликове №3 на участниците „Хигиенно-медицинска индустрия“ 
ЕООД и „Изи клийн“ ЕООД. 
 Г-н Румен Босев („Изи клийн“ ЕООД) подписа всички документи, съдържащи се в Пликове №2, от 
обратната им страна на участниците ЕТ „Рамон 90 Румен Грозданов“  и  „Офис Груп България“ АД. 
 Г-н Янчо Арбов („Офис Груп България“ АД) подписа всички документи, съдържащи се в Пликове №2, от 
обратната им страна на участниците „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД и „Изи клийн“ ЕООД. 
 Г-жа Русана Чобанова отвори Пликове №1 „Документи за подбор“ на участниците по реда на 
постъпване на офертите и оповести документите, съдържащи се в тях. 
 С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 

II. Комисията продължи своята работа на 18.01.2016 г. в 14:00 часа, като пристъпи към подробно 
разглеждане и описване на документите, съдържащи се в Пликове № 1 от офертите на участниците в 
процедурата. Резултатите са отразени в Таблица 1. 

Таблица 1 
 

№ 
по 

ред 

 
 

Изисквани от възложителя 
документи 

Представени от участника документи 

ЕТ „Рамон 
90 Румен 

Грозданов“ 

 

„Хигиенно-
медицинска 

индустрия“ ЕООД 

 
„Офис Груп 

България“ АД 

„Изи 
клийн“ 
ЕООД 

1 Списък на документите и 
информацията, съдържащи се 
в офертата 

        

2 Представяне на участника/ 
административни сведения 

      
 

  

3 Пълномощно на лицето, 
подписало офертата; 

- - - - 
 

4 Оферта за участие         
5 Декларация по чл.47, ал.9 от 

ЗОП 
      

3 броя 
 * 

6 Декларация за липса на 
свързаност с друг участник 

        

7 При участници обединения  - 
копие на договора  

- 
 

- 
 

- - 
 

8 Документ за внесена гаранция 
за участие 

        

9 Декларация за участие на 
подизпълнители 

х       

10 Декларация за съгласие за 
участие като подизпълнител 

- 
 

- - 
 

- 

11 Списък-декларация по чл. 51, 
ал.1, т.1 с приложени 
доказателства за извършена 
доставка 

  
* 3 бр. 

фактури 

   
7 бр. референции 

  
4 бр. достоверения;  

1 бр. договор 

  

12 Декларация за приемане на 
условията в проекта на 
договор 

        

13 Декларация по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 

        




