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

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 16.02.2016 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-147 от 16.02.2016 г. на Директор 
„Икономически дейности“, Марта Александрова Дракова - упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, притежаваща 
нотариално заверено пълномощно от представителя на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна 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. Д-р Яна Бочева, дм - Началник на клинична лаборатория в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

2. Д-р Е. Желева - Началник ДОИЛ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

3. инж. Павел Щерев - Началник отдел „ОМНА“ 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: 
„Закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капилярна електрофореза и апарат за изкуствена 
белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД години“, открита с решение № Р-58 от 
14.01.2016 г. на Директор ИД.  

 
На заседанието на комисията присъства Марина Огнянова Трайкова, представител на „Дрегер Медикал България“ 

ЕООД - гр. София, която представи писмено пълномощно от законния представител на дружеството. 
Юрисконсулт Чобанова обяви, че за участие в процедурата са постъпили 2 (две) оферти, както и че предложения след 

обявения за това краен срок не са били представени, след което членовете на комисията попълниха и подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване при 
възложителя, както следва: 

 
1. Оферта с Вх. № ВК-309/15.02.2016 г.; 08:30 ч. на „Интер Бизнес 91“ ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 1. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (един брой плик №1, 
един брой плик №2 и един брой плик №3), според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и инж. Павел Щерев) подписаха плик №3 от лицевата страна. Марина Огнянова 
Трайкова изписа собственоръчно на гърба на плик №3 трите си имена, наименованието на представлявания от нея 
участник и се подписа. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите 
в него от лицевата страна. Марина Огнянова Трайкова подписа всички документи в плик №2 на гърба. Комисията отвори 
плик №1. Председателят на комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно 
инж. Павел Щерев провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 

 
2. Оферта с Вх. № ВК-314/15.02.2016 г.; 14:55 ч. на „Дрегер Медикал България“ ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция с номер 2. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (един брой плик №1, 
един брой плик №2 и един брой плик №3), според изискванията на ЗОП. Трима от членовете на комисията (Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и инж. Павел Щерев) подписаха плик №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в него от лицевата страна. Комисията 
отвори плик №1. Председателят на комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно инж. Павел Щерев провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
С това публичната част на заседанието на комисията приключи. 

  
 
 
 
 
 




