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

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 25.06.2015 г., 12:00 часа, Комисия назначена със Заповед №  

Р-432/25.06.2015 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: Русана Атанасова Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна 

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. д-р Чавдар Бъчваров- лекар в дейност по Ангиографска и инвазивна 

кардиология и интервенционална неврология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

4. Нюлюфер Якуб – експерт „Маркетинг” в напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна; 

 РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Михаела Ганева – Юрисконсулт на 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 други 

лица и след подписване от всички членове на комисията на декларации по чл. 35, ал. 3 

от ЗОП, отвори и разгледа единственото постъпило предложение за публична покана 

по реда на Глава осма "а" от ЗОП за закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за 

C- рамо Ziehm Vision RFD при условията на демонтаж и връщане на производителя на 

старата тръба, както следва: 

Оферта с вх. № ВК – 1169/23.06.2015 г. на "Диагонал" ООД. 

Офертата съдържа следните документи: 

1. Представяне на участника; 

2. Техническо предложение; 

2.1. Рентгенова тръба Varian с въртящ анод- 10 градуса ъгъл на снопа; 

2.2. Фокус- 0.3/0,6 мм; 

2.3. Максимален аноден товар- 7, 5 kW; 

2.4. Топлинен капацитет на моноблока- 5 000 000 NU (5.0 MNU); 

2.5. Active Cooling System; 

2.6. Анодно охлаждане, скорост- 1200 W/ min. 

3. Срок за доставка: до 72 (седемдесет и два) часа след заявка от страна на 

Възложителя. 

4. Демонтаж и монтаж: извършват се от оторизирани за целта сервизни инженери 

при следните условия и време: до 24 часа от доставката. Демонтаж на старата 

тръба и монтаж на новата тръба с последващи: възстановяване на охлаждаща 

система, презареждане на софтуер и настройки на образа, при условия на 

обратно изкупуване на демонтираната тръба. 


