
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 № 2 /18.02.2015 год 

Днес, 18.02.2015 г в кабинета на икономист обществени поръчки при  МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 
152/17.02.2015 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 обявление с предмет: „Доставка на медицински консуматив /общ медицински консуматив 

за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”   

Заседанието започна в 10:30 ч. 
Присъстваха следните членове на комисията: 

Членове:  1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   2. адв. Николай Миланов 

   3. Петя Димитрова – технически изпълнител Болнична аптека 

 И представител на фирмата участник. 

1. Д-р Бисер Радославов Стефанов – управител на „Диагностик Имиджинг” ООД 

 Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника. 

 

Позиция 

№ 

Наименование 

апарат 
мярка Кол-во 

Цена с ДДС 

за мярка 
Сума 

Бр. в 

опак. 

Цена за 

опак. 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

1 

Спринцовка 

стерилна за 

инжектор 130 мл 

съвместима с Opti 

Stat 

бр 250 28,80 лв 7200 лв 50 
1440,00 

лв 

  

Комисията направи запитване към участника дали иска да се направят промени в проекто-
договора. Г-н Бисер Стефанов обясни, че тъй това медицинско изделие не го държат на склад е 
необходимо да се направи внос, като минималното количество на заявка е 300 бр. При заявка 



следва да се съобразим с минималното количество, като плащането на доставената стока може да 
се разсрочи в рамките на половин година. 

След проведените преговори се постигна съгласие между двете страни. 

С това комисията приключи своята работа с участник № 1„Диагностик Имиджинг” ООД в 
11:00 часа и закри заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в два екземпляр и бе подписан от всички членове на 
комисията и представител на фирмата участник: 

 

 Председател:   .................................... 

   / Петя Димитрова – техн. Изпълнител Болнична аптека / 

 Членове:   1. ................................. 

   / Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

    2. ............................. 

/ адв. Николай Миланов/ 

    ……………………………………….. 

    Д-р Бисер Владимиров - „Диагностик Имиджинг” ООД 

 


