
      

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на 
българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 15.04.2015 г., в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед №Р-247/15.04.2015 г. на 

Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, да проведе процедурата по реда на ЗОП, за 

определяне на изпълнители на обществената поръчка за доставка и монтаж на апаратура по 

проект "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и 

клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен 

център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C0001, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД,  

гр. Варна и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Проф. д-р Никола Колев, дмн - началник отделение за Оперативно лечение към Първа 

клиника по хирургия в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД; 

2. Доц. д-р Петър Генев, дм - Началник Клиника по обща и клинична патология в МБАЛ 

”Света Марина”ЕАД, гр. Варна; 

3. Д-р Дафинка Маждракова-Хараламбиева – административен отговорник в клиника по 

Медицинска Онкология в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. Варна;  

4. Мария Стоилова - Експерт „Програми и проекти” в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. Варна; 

5. Инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА” на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

6. Инж. Нела Дечева - инженер електроник в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Михаела Ганева - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, 

се събра, за да отвори получените от Възложителя оферти за участие в процедурата. На 

заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците и на  средствата за 

масово осведомяване, както и други лица. Преди започването на отварянето всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Председателят на Комисията 

представи списъка с офертите и обяви, че за участие в процедурата са постъпили три 

предложения, както и че не са постъпвали предложения след обявения за това краен срок. 

Комисията отвори офртите по реда на тяхното получаване от Възложителя, съгласно посочения 

списък, както следва: 

1.Оферта с Вх. № ВК-643/08.04.2015 г. на "Молекюлар Солушънс България" ЕООД. 

Офертата е подадена за обособена позиция 3. След отварянето на офертата, Комисията установи 

наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според 

изискванията на ЗОП. Четирима от членовете на комисията (Мария Стоилова, Русана Чобанова, д-р 

Дафинка Маждракова-Хараламбиева и инж. Нела Дечева) подписаха плик №3 от лицевата страна. 

Комисията отвори плик №2 и горепосочените четирима членове на комисията подписаха на 

лицевата страна документите, които се съдържаха в него. След това Комисията отвори плик №1 и 

Председателят на Комисията оповести документите, които се съдържат в него, като 

същевременно инж. Нела Дечева, провери тяхното съответствие с приложения списък по чл. 56, 

ал. 1, т. 14 и установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

2.Оферта с Вх. № ВК – 647/09.04.2015 г. на "Инфомед" ЕООД. 

Офертата е подадена за обособена позиция 2. След отварянето на офертата, Комисията установи 

наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика, според 


