
 Стр. 1 от 3 

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

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес 03.02.2015 г., в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед Р-70/03.02.2015 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. инж. Павел Щерев - Началник Отдел ОМНА в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД; 
2. Живко Драганов – организатор ремонт и поддръжка на комуникационни системи в 

МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 инж. Маргарита Петрова – телефонен техник в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. 

Варна 
 в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, 
на представители на средствата за масова осведомяване, както и на други външни лица при 
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетo, 
отвори и разгледа единственото постъпило предложение в отговор на публична покана по 
реда на Глава осма "а" от ЗОП за “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 
телевизионна система в Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД”, както следва: 
1. Оферта с Вх. № ВК – 201/02.02.2015 г. на "Системс енд Технолъджис" ООД, гр. 

Варна. 
Офертата съдържа  следните документи: 
1.1. предложение за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рециклиран автомат за 
продажба на жетони с монтирано фискално устройство за вграждане в автомати на 
самоожслужване (ФУВАС) със следните технически параметри: 

 Захранващо напрежение – 220V; 
 дисплей – 2 реда по 16 символа; 
 паралелен интерфейс на монетника с 10 пина; 
 микроконтролерно управление; 

 контейнери за жетони с обща вместимост за 2000 жетона; 
 режим на работа – 2 жетона в секунда; 
 програматор – тип E.C.S.; 
 работа с жетони с размери – диаметър 26 мм и дебелина 1,8 мм; 
 прием на монети – 10 ст. / 20 ст. / 50 ст. / 1лв , без връщане на ресто. 
 Гаранционен срок: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставка, монтаж и 

пускане в експоатация. 
1.2. предложение за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електронен апарат за 
управление на телевизор с жетони със следните технически параметри: 

 Захранващо напрежение – 220 V; 
 монохромен дисплей – 2 реда по 16 символа; 
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 паралелен интерфейс на монетника с 10 пина; 
 микроконтролерно управление; 
 релеен изход за управление на телевизор с товароносимост – 220V /10A; 

 защита от отпадане на напрежение чрез резевирано захранване; 
 възможност за пет позиции за разплащане с жетони; 
 брояч, прием на жетони с размери – диаметър 26 мм и дебелина 1,8 мм; 
 вътрешно свързване на телевизора на клеми; 
 секретен заключващ механизъм с „мастер” ключ.  
 Гаранционен срок: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставка, монтаж и 

пускане в експоатация. 
1.3. предложение за доставка и монтаж на телевизор 19” LED с дистанционно управление на 
стойка за стена  с технически параметри: 

 Захранващо напрежение – 220 V; 

 размер на екрана – 19 “ / 48 см; 
 резолюция – HD ready, LED подсветка на екрана; 100 Hz, цифрови тунери DVB T/C; 

MPEG 4, вход –(USB , HDMI, AV SKART,слушалки).  
 Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставка, 

монтаж и пускане в експоатация. 
1.4.  предложение за доставка и монтаж на телевизор 32” LED с дистанционно управление 
на стойка за стена  с технически параметри: 

 Захранващо напрежение – 220 V; 
 размер на екрана – 32 “ / 81 см.; 
 резолюция – HD ready; LED подсветка на екрана, 50 Hz, цифрови тунери DVB T/C; 

MPEG 4 , вход –(USB , HDMI, AV SKART, слушалки).   
 Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставкка, 

монтаж и пускане в експоатация. 
1.5. Предложение за осигуряване на квалифицирани технически лица, които да изпълнят 
качествено дейностите по доставка , монтаж и пускане в експлоатация и в указания срок. 
1.6. Срок за доставка: 30 (тридесет) работни дни, след сключване на договор. 
1.7. Начин на плащане: по банков път, отложено, в срок до 30 (тридесет) дни, след 
доставка, монтаж, подписване на протокол за въвеждане в експлоатация и представяне на 
оригинална данъчна фактура. 
1.8. Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) календарни дни от датата на 
подаването на офертата. 
2. Ценово предложение на Оферта с Вх. № ВК – 201/02.02.2015 г. на "Системс енд 
Технолъджис" ООД, гр. Варна: 

№ Наименованив 
Мерна 

единица 
Брой 

Единична 
цена с вкл. 

ДДС 

Стойност с 
вкл. ДДС 

1 Доставка  и монтаж на електронен апарат с жетони бр. 44 477,60 21 014,40 

2 
Доставка  и монтаж на рециклиран автомат за 
продажба на жетони 

бр. 1 5 325,60 5 325,60 

3 Доставка  и монтаж на стойки за ТВ LED  до 32" бр. 2 76,80 153,60 

4 Доставка  и монтаж на стойки за ТВ LED  до 26"  бр. 44 46,80 2 059,20 

5 Доставка и монтаж телевизор  LED  19" HD MPEG4   бр. 44 314,40 13 833,60 

6 Доставка и монтаж телевизор  LED  32" HD MPEG4   бр. 2 627,60 1 255,20 

 ОБЩО СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ВКЛ. ДДС    43 641,60 


