До Директор „Икономически дейности“
на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна
ДОКЛАД
пo чл. 60, ал. 1 ППЗОП
от комисия от служители на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, назначена със Заповед № Р-288/09.05.2017 г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Русана Чобанова - Юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“;
ЧЛЕНОВЕ:
д-р Мая Кьосева - Началник „Служба здраве и безопасност на труда”;
Албена Докторова - Главен счетоводител,
изменена със Заповед № Р-306/ 12.05.2017 г. на Директор „ИД“, както следва:
проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н. - Директор „Лечебно- диагностична
дейност” и Началник на Втора клиника по нервни болести, замества д-р Мая Кьосева
Уважаема Г-жо Директор,
В изпълнение на чл. 103, ал. 3 ЗОП, представяме на Вашето внимание резултатите от проведена
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. на Директор „ИД”.
1. В обявения от възложителя срок за получаване на оферти, в деловодството на МБАЛ „Света
Марина" ЕАД постъпиха 2 (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
2. На заседанието на комисията, проведено на 09.05.2017 г., не присъстваха външни лица.
3. След запознаване с Протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП всички членове на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП.
4. По реда на постъпване на офертите бяха отворени всички запечатани непрозрачни опаковки и бе
проверено за наличието на запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
5. Председателят на комисията оповести списъците с представените от участниците документи по реда
на постъпване на офертите.
6. Документите, представляващи техническите предложение на участниците и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от членовете на комисията.
7. Комисията разгледа представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,
като не бяха констатирани несъответствия.
8. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на участниците.
След като се запозна с тях, комисията установи, че отговарят на изискванията на възложителя и допусна
офертите до оценка по критерий К2 „Срок на изплащане на обезщетение”.
9. Предложенията на всеки участник и изчисленията критерий К2 „Срок на изплащане на
обезщетение”, комисията отрази в Протокола по чл. 103, ал.3 ЗОП.
10. Отварянето на ценовите предложения на участниците бе насрочено за 12.05.2017 г. от 09:00
часа в стая 118 А, Маркетинг, ет. 1 на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Поради отсъствие на
един от членовете на комисията, със Заповед № Р-306/ 12.05.2017 г. на Директор „ИД“, проф. д-р Силва
Андонова-Атанасова, д.м.н, бе назначена като допълнителен член и подписа декларация по чл. 103, ал. 2
ЗОП. Тя се запозна с извършените до този момент действия на комисията по разглеждане и оценка на
офертите на участниците. На публичното заседание на комисията не присъстваха външни лица.
11. Г-жа Чобанова отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести
стр. 1 oт 2

