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

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес 27.11.2014 г., в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед № Р-670/27.11.2014 
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 Атанасова Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” 

ЕАД, гр. Варна. 

ЧЛЕНОВЕ: 

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

2.  инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД; 
3.  Д-р Явор Димитров Пейчев - лекар-кардиолог в Клиника по Кардиохирургия в 

МБАЛ ”Света Марина” ЕАД. Притежава сертификати от МУ-Варна за „Практически курс 

по ехокардиография” и „Ехокардиогрфия на експертно ниво”, от МБАЛ „Света Марина” 

ЕАД за „Трансторакална и трансезофагеална ехокардиография”, „Ехография” и 
„Трансезофагеална ехокардиография” и от Учебен център Национална Кардиологична 

Болница и Българо-американска програма „Неинвазивна Кардиологична инициатива за 
България” за успешно завършен курс за обучение с американска апаратура за неинвазивна 

диагностика на ССЗ и интензивно наблюдение на болни в сърдечна реанимация.; 

4.  Д-р Даниела Стоянова Панайотова – лекар-кардиолог в Клиника по Кардиохирургия 

в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД. Притежава сертификати от МУ-Варна за „Практически курс 
по ехокардиография” и „Ехокардиогрфия на експертно ниво” и от МБАЛ „Света Марина” 

ЕАД за „Трансторакална и трансезофагеална ехокардиография”, „Ехография” и 
„Трансезофагеална ехокардиография”; 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

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

 
 в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с 
нестопанска цел, отвори и разгледа единственото постъпило предложение за публична 

покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за избор на доставчик на нов трансезофагеален 

трансдюсер за ехограф Vivid 7, при условията на обратно изкупуване на стария трансдюсер, 

за нуждите на Клиника по кардиохирургия в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, както следва: 
 
1.Оферта с Вх. № ВК – 2294/26.11.2014 г. на "Джи и Хелткеър България" ЕООД, гр. 

София. 

Офертата съдържа  следните документи: 

1.1. предложение за доставка на 1 брой трансезофагиален трансдюсер за ехограф Vivid 7, 

производство на GE Healthcare, кат. номер H45551ZD, със следните харектеристики: 
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1.1.1. пълна съвместимост с ултразвуков апарат GE Vivid 7; 

1.1.2. трансезофагиален трансдюсер с фазова матрица, multiplane; 

1.1.3. честота: 2,7 – 7,0 MHz; 

1.1.4. приложение – трансезофагиални кардио-изследвания. 

1.2. Срок за доставка: до 15 (петнадесет) работни дни, след сключване на договор. 

1.3. Гаранционен срок: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставкка, монтаж и 

пускане в експоатация. 

1.4. Начин на плащане: по банков път, отложено, в срок до 30 (тридесет) дни, след 

доставка, монтаж, подписване на протокол за въвеждане в експолатация и представяне на 

оригинална данъчна фактура. 

1.5. Представени допълнителни документи: 

1.5.1. копие от Декларация за съответствие на Ултразвукова сонда Тип 6Tc  с изискванията 

на Директива 93/42 ЕИО, на английски език и превод на български език, заверено „Вярно с 

Оригинала”. 

1.5.2. Копие от Сертификат № EU1108407, издаден от Nemko на GE Vingmed Ultrasound AS, 

за внедрена система  за управление на качеството в съответствие с изискванията на 

Директива 93/42 ЕИО, на английски език и превод на български език, заверено „Вярно с 

Оригинала”. 

1.5.3. Извадка от ръководство за употреба - Vivid 7, Версич 7.х.х. на английски език и 

превод на български език, заверено „Вярно с Оригинала”. 

2. Ценово предложение на Оферта с Вх. № ВК – 2294/26.11.2014 г. на "Джи и Хелткеър 

България" ЕООД, гр. София: 37 380,00 (тридесет и седем хиляди триста и осемдесет лева) 

с вкл. ДДС. В предложената цена са включени дължимите мита и такси. Настоящата цена е 

валидна при връщане на дефектната сонда на участника. 

 Комисията констатира пълно съответствие с изискванията посочени в 

документацията и няма забележки към предложението на фирма "Джи и Хелткеър 

България" ЕООД, гр. София. Комисията предлага на Възложителя, да сключи договор за 

изпълнение на обществената поръчка с участника. 

 

Предадената на Възложителя документация по Процедурата съдържа: 

1. Оферта с Вх. № ВК – 2294/26.11.2014 г. на "Джи и Хелткеър България" ЕООД, гр. 

София. 


