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

 
ПРОТОКОЛ  

по чл. 181, ал. 4, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП  
 

 На 09.05.2017 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед   
№ 288/ 09.05.2017 г. на Директор „Икономически дейности“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, упълномощено 
лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП, да разгледа и оцени офертите по процедура чрез публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които 
упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година“, открита с 
Решение Р-238/ 13.04.2017 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Русана Чобанова - юрисконсулт; 

ЧЛЕНОВЕ:       д-р Мая Кьосева - Началник „Служба здраве и безопасност на труда”; 
   Албена Докторова - Главен счетоводител; 
проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха  външни лица.  
 

I. Комисията започна своята работа, след като нейният председател получи представените оферти и 
протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна 
присъстващите лица с протокола, след което всички членове на комисията подписаха декларации за липса 
на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 В обявения от възложителя срок са постъпили две оферти, както следва: 

№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. Застрахователно акционерно дружество 
„Армеец” АД 

ВК-1240/ 05.05.2017 г.; 10:34 часа 

2.  ЗАД „ОЗК- Застраховане” АД ВК-1244/ 05.05.2017 г.; 13:35 часа 

  
II. Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, като 

председателят на комисията оповести съдържанието им. Членовете на комисията подписаха документите, 
представляващи техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.  
1. В опаковката Застрахователно акционерно дружество „Армеец” АД е представил: 

№ Описание  

1. Опис на представените документи 

2. ЕЕДОП 

3. Документ за упълномощаване 

4. Предложение за изпълнение на поръчката 

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

6. Декларация за срока на валидност на офертите 

7. Декларация относно неизползване на подизпълнители, приемане на условията по документацията и 
срок на изпълнение на поръчката 

8. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

 
 2. В опаковката ЗАД „ОЗК- Застраховане” АД е представил: 

№ Описание  

1. Опис на представените документи 

2. ЕЕДОП  

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

5. Декларация за срока на валидност на офертите 

6. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

 
С това приключи публичната част на заседанието. 

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от участниците документи по  
чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното им състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 
 Резултатите от проверката и констатациите на комисията са следните: 

1. Застрахователно акционерно дружество „Армеец” АД 
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