
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 

 
 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 
 

    Протокол № 1 /25.01.2017 год 

Днес, 25.01.2017 г в кабинета на икономист обществени поръчки при  МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена по чл.51, ал.1 
от ППЗОП, във връзка със чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-02-
71/25.01.2017 г на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, 
имаща за задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в 
процедура – договаряне без предварително обявление с предмет: "Абонаментно и 
сервизно обслужване на медицинска техника /апаратура и оборудване/ на МБАЛ "Д-р 
Тота Венкова" АД - Габрово" открита с Решение № 394/17.01.2017 г и регистрирано в АОП 
с уникален № 00748-2017-002. 

Заседанието започна в 10:00 ч. 
Присъстваха следните членове на комисията: 
Председател:  инж. Ваня Шопова – Инженер медицинска апаратура 
Членове:  1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки - Ръководител 

звено 
   2. адв. Николай Миланов 
 В срока, определен в поканата изпратена до участниците /24.01.2017 г 16:00 ч/ са   
подадени 2/две/ предложения по реда на тяхното постъпване както следва: 

1. Вх. № 1/24.01.2017 г 14:30 ч – участник „Фрезениус Медикъл Кеър България” 
ЕООД 

2. Вх. № 2/24.01.2017 г 10:35 ч – участник „Илан Медицинска апаратура” ООД 
 

На заседанието на  комисията  за провеждане на преговорите ще  присъстват  
представители на фирмите участници, като присъстващите лица ще подпишат работните 
протоколи от извършените преговори с всеки един от тях. 

1. Владислав Маринчев – упълномощен представител на фирма  „Фрезениус 
Медикъл Кеър България” ЕООД 

2. Анна Вачкова – управител на фирма „Илан Медицинска апаратура” ООД 
 
Комисията се събра в основния си състав. Председателя на комисията изчете заповед 

РД-02-71/25.01.2015 г на д-р Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова” АД – Габрово, като членовете на комисията попълниха декларации относно 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл.51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, след което пристъпи към 
провеждането жребий на основание чл.67, ал.1 от ППЗОП за поредността на отваряне на 
опаковките на подадените оферти от поканените участници 

1.  Милена Йорданова – член на Комисията сгъна две листчета с имената на двамата 
участници и предложи на председателя на комисията инж. Ваня Шопова  да изтегли 
първият по ред участник. Г-жа Шопова изтегли участник № 1 „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД. Втори ще бъде участник №2 „Илан Медицинска апаратура” ООД. 



 След приключване на жребият  комисията изготви списък с поредността на 
провеждане на преговорите с фирмите участници, както следва: 

1. 10:15 часа с участник № 1 „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД 
2. 11:30 часа с участник № 2 „Илан Медицинска апаратура” ООД  
С това комисията приключи своята работа на 25.01.2017 г в 10:10 часа и закри 

заседанието. 
Настоящият протокол се изготви в eдин екземпляр и бе подписан от всички членове 

на комисията: 

 Председател: Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  
    Инж. Ваня Шопова 

 Членове:   1. Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

    / Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки – 
Ръководител звено/ 

    2. Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  

/ адв. Николай Миланов/ 


