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

 
ПРОТОКОЛ № 2 

 

 Днес, 17.07.2015 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-473/14.07.2015 г. на 
Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, упълномощено лице по чл.8 ал.2 от ЗОП, да проведе открита 
процедура по реда на ЗОП за закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба и хард диск 500GB в IAS компютъра, 
който поддържа архива на системата, за ангиографски апарат SIEMENS ARTIS ZEE за нуждите на МБАЛ “Света 
Марина” ЕАД - гр. Варна, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба, в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова  - юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД - гр. Варна и 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Павел Щерев    - н-к отдел ОМНА в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД - гр. Варна; 
2. инж. Нела Дечева   - инженер електроник в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД - гр. Варна; 
3. доц. д-р Светослав Георгиев, дм  - началник на Втора клиника по Кардиология в МБАЛ ”Света  

        Марина” ЕАД - гр. Варна; 
4. Николай Николов    - р-л напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД - гр. Варна; 

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

 се събра и в отсъствието на единствения участник в процедурата или негов упълномощен представител, 
на представители на средствата за масово осведомяване, както и на други лица, пристъпи към отваряне и 
оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник по гореописаната процедура по реда на ЗОП, а 
именно: 

 
Оферта с вх. № ВК – 1305/13.07.2015 г. на "Сименс Хелткеър“ ЕООД, в която фирмата е представила 
следното ценово предложение: 

 
 Фирма "Сименс Хелткеър“ ЕООД е предложила цена от 104 548,80 лв. (сто и четири хиляди петстотин 

четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки) с вкл. ДДС. Цената включва нова рентгенова тръба при условията 
на връщане на производителя на старата тръба, хард диск 500GB в IAS компютъра, който поддържа архива на 
системата, демонтаж на старата тръба и хард диск и монтаж на новата тръба и хард диск. 

 Фирма "Сименс Хелткеър“ ЕООД е представила оферта при следните условия: 

 срок на доставка  - до 3 дни работни дни след датата на подписване на договора за обществена 
поръчка и получаване на писмена заявка от страна на Възложителя; 

 гаранционен срок  на тръбата - 29 (двадесет и девет) месеца, считано от датата на монтаж и пускането 
на тръбата в експлоатация или при натрупани не повече от 250 000 LU; 

 гаранционен срок  на хард диска - 6 (шест) месеца, считано от датата на монтаж; 
 
 Комисията предлага на Изпълнителния директор да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с фирма "Сименс Хелткеър“ ЕООД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


