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

 
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 22.04.2015 г., 10:00 часа, комисия назначена със Заповед №Р-266/22.04.2015 г. на 

Изпълнителен Директор на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Ганева – Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Доц. д-р Теменуга Стоева, дм, Ръководител направление МДЛ и началник на 

Лаборатории по микробиоология и вирусология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 

Варна. 

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

”Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 

3. Доц. д-р Лилия Иванова, дм – лекар в лаборатория по Микробиология и Вирусология в 

МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 
4. Г-жа Нюлюфер Якуб – експерт „Маркетинг” в направление „МД и ТИО” в МБАЛ 

”Света Марина” ЕАД, гр. Варна. 
 

 РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 
 Г-н Николай Николов – Ръководител направление „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” 
ЕАД, гр. Варна. 

 

в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, отвори 

постъпилите предложения за периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на 

Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по 

микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години, в следния ред: 

 

1. Оферта с Вх. № ВК – 638/08.04.2015 г. на "Елта 90М" ООД. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособени позиции A, B и С. След отварянето 

на офертата, Комисията установи наличието на: Плик 1 – 1 брой, Плик 2 – 3 броя (по един за всяка 

от обособените позиции) и Плик 3 – 3 броя (по един за всяка от обособените позиции). Всички 

пликове са запечатани, интактни и надлежно надписани, според изискванията на ЗОП и 

документацията на Възложителя. Трима от членовете на комисията (Михаела Ганева, Доц. д-р 

Теменуга Стоева, дм и Нюлюфер Якуб) подписаха всички пликове с №3 от лицевата страна. 

Комисията отвори всички пликове с №2 и горепосочените трима от членовете на комисията 

подписаха документите в него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1 и Председателят на 

Комисията оповести документите, които се съдържат в него, като същевременно Нюлюфер Якуб 

провери тяхното съответствие с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14. Комисията установи, че 

представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

 

2. Оферта с Вх. № ВК – 694/20.04.2015 г. на "Омнимед" ЕООД. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция D. След отварянето на 

офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно 

надписани плика, според изискванията на ЗОП и документацията на Възложителя. Трима от 


