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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 26.06.2015 г., 10:00 часа, Комисия назначена със Заповед № Р-

436/26.06.2015 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: Георги Табаков- Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Инж. Светослав Стоянов– Ръководител направление „Техническа 

поддръжка и строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД; 

2. Инж. Павел Щерев- Началник отдел „ОМНА” в МБАЛ „Света Марина” 

ЕАД; 

3. Инж. Петър Петров– Началник отдел „Енергиен” в МБАЛ ”Света Марина” 

ЕАД; 

4. Николина Христова- Техник, инвеститорски контрол в МБАЛ „Света 

Марина” ЕАД 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

Инж. Чавдар Нихтянов– Енергетик в отдел „Енергиен” към направление 

„Техническа поддръжка и строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, 

се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по 

реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основен 

ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се 

на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в стерилизационна база на МБАЛ „Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна", открита с Решение № Р-321 от 14.05.2015 г. на Директор 

„ИД”- Марта Дракова. На заседанието на комисията присъстваха следните 

упълномощени представители на участниците: 

1. Видка Панчева Николова, упълномощена от Христо Атанасов Димитров, в 

качеството му на Управител на „Планекс” ООД; 

2. Жулиян Йовев Жеков, упълномощен от Ангел Панайотов Панов, 

представляващ „Панов” ЕООД, за представител на Участника „Консорциум „Света 

Марина 2015””. 

Не присъстваха представители на средствата за масова информация или други 

лица. 

Всички членове на комисията, които присъстваха на заседанието, подписаха и 

предоставиха на Председателя декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 

от ЗОП. 

Комисията започна публичната част от заседанието си, свързана с отварянето на 

получените оферти, съгласно приложения списък, в отсъствието на Инж. Петър 

Петров, който бе заместен от резервния член- Инж. Чавдар Нихтянов. 

Комисията отвори постъпилите в процедурата предложения в следния ред: 

1. Оферта с Вх. № ВК – 1190/25.06.2015 г. от 09:00 часа на "Миг 

Маркет" ООД- гр. Варна. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена 
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поръчка. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя 

запечатани, интактни, хартиени, непрозрачени и надлежно надписани Плик №1, 

Плик № 2 и плик № 3, според изискванията на ЗОП. Трима членове на комисията 

(Георги Табаков, инж. Павел Щерев и инж. Светослав Стоянов) подписаха плик №3 

от лицевата страна. Представителят на „Планекс” ООД, Видка Николова изписа 

трите си имена, дружеството, което представлява, както и подписа плик № 3 на 

гърба. Представител на Комисията отвори плик № 2 и трима от членовете на 

комисията (Георги Табаков, инж. Павел Щерев и инж. Светослав Стоянов) 

подписаха документите в тях от лицевата страна. Представителят на „Планекс” 

ООД, Видка Николова, подписа на гърба документите, съдържащи се в плик № 2. 

Комисията отвори плик № 1 и Председателят на Комисията оповести документите, 

които се съдържат в него, като същевременно провери тяхното съответствие с 

приложения в офертата списък по чл. 56, ал. 1, т. 14. Комисията установи, че 

представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

2. Оферта с Вх. № ВК – 1197/25.06.2015 г. от 13:10 часа на 

"Промишлено и гражданско строителство" ООД- гр. Варна. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена 

поръчка. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя 

запечатани, интактни, хартиени, непрозрачни и надлежно надписани Плик № 1, 

Плик № 2 и плик № 3, според изискванията на ЗОП. Трима членове на комисията 

(Георги Табаков, инж. Павел Щерев и Николина Христова) подписаха плик № 3 от 

лицевата страна. Представителят на „Консорциум „Света Марина 2015”” Жулиян 

Жеков, изписа името на участника, който представлява, както и подписа плик №3 

на гърба. Представител на Комисията отвори плик №2 и трима от членовете на 

комисията (Георги Табаков, инж. Павел Щерев и Николина Христова) подписаха 

документите в тях от лицевата страна. Представителят на „Консорциум „Света 

Марина 2015”” Жулиян Жеков, подписа на гърба документите, съдържащи се в плик 

№ 2. Комисията отвори плик № 1 и Председателят на Комисията оповести 

документите, които се съдържат в него, като същевременно провери тяхното 

съответствие с приложения в офертата списък по чл. 56, ал. 1, т. 14. Комисията 

установи, че представените документи съвпадат с посоченото в списъка. 

3. Оферта с Вх. № ВК – 1200/25.06.2015 г. от 14:55 часа на "Планекс" 

ООД- гр. Варна. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за гореописаната обществена 

поръчка. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на три броя 

запечатани, интактни, хартиени, непрозрачни и надлежно надписани Плик №1, 

Плик № 2 и плик № 3, според изискванията на ЗОП. Трима членове на комисията 

(Георги Табаков, инж. Павел Щерев и Николина Христова) подписаха плик №3 от 

лицевата страна. Представителят на „Консорциум „Света Марина 2015”” Жулиян 

Жеков, изписа името на участника, който представлява, както и подписа плик №3 

на гърба. Представител на Комисията отвори плик № 2 и трима от членовете на 

комисията (Георги Табаков, инж. Павел Щерев и Николина Христова) подписаха 

документите в тях от лицевата страна. Представителят на „Консорциум „Света 

Марина 2015”” Жулиян Жеков, подписа на гърба документите, съдържащи се в плик 


