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

 

ПРОТОКОЛ № 4 
 

Днес 16.03.2015 г. комисия назначена със Заповед №Р-93/10.02.2015 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., да проведе открита процедура по реда 
на ЗОП за основен ремонт с реконструкция на сграда "Павилион за сънна терапия" в 
Онкологичен център на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, изграждане на трети 
бункер за линеен ускорител”, находящ се в УПИ "ВМИ", местност "Сотира", 23 
микрорайон по плана на град Варна, с идентификатор 10135.2555.330, открита с 
Решение Р-809 от 29.12.2014 г. на Директор „ИД” - Марта Дракова (Процедурата), в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова- Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” 
ЕАД, гр. Варна 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Георги Табаков- Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 
2. инж. Светослав Стоянов – р-л направление „Техническа поддръжка и 

строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД; 
3. инж. Петър Петров – началник отдел „Енергиен” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, 

гр. Варна; 
4. инж. Чавдар Нихтянов – енергетик в отдел „Енергиен” към направление 

„Техническа поддръжка и строителство” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 
Варна; 

5. Николина Христова – техник, инвеститорски контрол в МБАЛ ”Света Марина” 
ЕАД, гр. Варна; 

6. инж. Данаил Димитров– инвеститорски контрол в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, 
гр. Варна 

7. инж. Павел Щерев- Началник Отдел „ОМНА” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 
Варна; 

8. инж. Красен Костадинов- експерт- инженер, стопанска дейност, от отдел 
„Управление на собствеността” към Медицински университет- Варна, 

се събра, за да разгледа и оцени предложенията на участниците поставени в Плик № 2 
по критериите „Срок за изпълнение” и „Оценка по технически показатели” от 
Методиката за оценка на офертите.  
 Комисията разгледа офертите по реда на тяхното постъпване при Възложителя, с 
изключение на Плик № 2 на предложения за отстраняване участник „Комфорт” ООД. 

I. По отношение на оферта с Вх. № ВК- 243/09.02.2015 год. на „Експресгаранцион” 
ООД, Комисията констатира следното: 

1. по част „Конструкции”  
Много подробно, точно и нагледно, чрез схеми и картини са описани всички елементи в 

конструктивното изпълнение– кофраж, армировка и полагане на бетон. При описанието е 
спазена поточността– подготовка, изпълнение и приемане. Липсва конкретика с оглед 
особеността на обекта. 

2. по част „Архитектура” 
Много подробно, точно и нагледно, чрез схеми и картини са описани най-ключовите 

строителни работи в архитектурната част – зидарии, мазилки, настилки, хидроизолации, 
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топлоизолации и метални конструкции. 
Няма конкретика за обекта, но така описаните видове дейности, съобразени със 

съответните нормативни изисквания на действащото българско законодателство, гарантират 
качествено изпълнение. 

3. по част „Отопление, вентилация, кабелна мрежа, контактна мрежа, осветление” 
В линейния график са представени всички машини, съоръжения и материали съгласно 

проекта, но в техническото предложение е пропуснато отразяването на разпределителните 
ел.табла, трансформатор 10kV/630kVA, UPS 160kVA, части от комутационната апаратура и 
осветителни тела, както и не са представени съответни сертификати за тях. Присъствието 
им в линейния график на участника води до извода, че съшият е предвидил в 
предложението си тяхното доставяне и монтиране. 

Машините и съоръженията са производство на фирми с доказано добро качество. 

4. по част „Идентификация на рисковете, предложени мерки за тяхното 
управление” 

Идентифицираните рискове са реалистични и преобладаващата част от предложените 
мерки за тяхното управление са работещи. 

5. по част „Подобрения в процеса на строителството” 
Няма точно упоменати мерки за подобрения на процеса на строителство, но от друга 

страна целият технологичен процес е представен много добре. 

6. по част „Организация и ключов персонал” 
Предложеният ръководен персонал притежава необходимата квалификация, 

сертификати и стаж, като са приложени необходимите документи. 
Предложената организация на работа е съобразена с нормативните изисквания, 

разработени са формите за съвместен с Възложителя контрол на качеството. Технологията 
по монтажните дейности, изграждането на кофража и леенето на бетона са описани в 
детайли. 

7. по част „Мерки по управление на качеството, ООС и БЗУТ” 
Мерките по управление на качеството са добре систематизирани, като е показана 

връзката между отделните участници в строителния процес, тяхното взаимодействие и 
специфичните им задължения на всеки един. Планирани са точни мерки за постигане на 
качествени резултати. Посочени са съответните нормативни актове, които ще се спазват и 
контролът който ще се осъществява. 

Мерките по ООС обхващат всички компоненти. Предвидените мероприятия за чиста 
природа са свързани с правилното третиране на отпадъците. 

8. по част „Планиране и линеен график” 
Добре изготвено планиране на дейностите с подробен линеен график.Спазена е 

технологичната последователност на видовете СМР. 
Срок за изпълнение от 60 дни – Практически невъзможен, като се вземе предвид 

следното: 
а) технологично бетонът трябва да бъде изливан на два етапа, като вторият етап не 

може да започне преди втвърдяването на първоначално излетия бетон и тест на бетона от 
фирмата, която ще достави линейния ускорител, предназначен за монтиране в бункера, 
както и съгласно проекта „Лъчезащита”; 

б) минималното време за узряването на бетона, след което да може да се започне 
допълнително леене, не може да бъде по- кратък от 28 дни, според изричните изисквания на 
доставчика на апаратурата, която ще бъде последващо вградена; 

в) недопустимо е при отливането на бетона да се влагат други материали освен цимент, 
пясък и чакъл, със съответната марка, и съгласно предоставения в документацията проект в 
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части „Лъчезащита” и „Технология” 
г) по време на зреенето на бетона е недопустимо да се извършват каквито и да било 

други СМР. 
 Изготвен График на паричните потоци и приложена подробна интегрална диаграма. 

9. по част „Предложение за допълнителни работи извън зададената КСС” 
Предложените подобрения са допустими и повишават качеството и дълготрайността на 

отделните елементи. 

II. По отношение на оферта с Вх. № ВК– 244/09.02.2015 г. на ДЗЗД „Девня 
инженеринг", Комисията констатира следното: 

1. по част „Конструкции”  
Описаните видове строителни дейности, касаещи изграждането на конструкциите, а 

именно кофраж, арматура и полагане на бетон са много общи. Няма конкретика, от коята да 
е видно, че са съобразени с особеностите на кофража и начина на полагане на бетона и 
цялостно не е отразена спецификата на обекта. 

2. по част „Архитектура” 
Всички строителни работи отнасящи се до архитектурно-строителната част са точно, 

подробно, разбираемо и последователно описани, но отново не са съобразени с 
особеностите на обекта. 

3. по част „Отопление, вентилация, кабелна мрежа, контактна мрежа, осветление” 
Представени са всички машини, съоръжения и материали, съгласно проекта с 

изключение на UPS 160kVA, който е едно от основните съоръжения за обекта. Същият 
липсва като елемент и в линейния график. Част от материалите не са с доказано добро 
качество. Има представени сертификати и декларации за съответствие. 

Липсата на основно съоръжение като UPS 160kVA, както в техническото предложение, 
така и в линейния график, на Участника, предполага, че доставянето и монтирането на 
такъв изобщо не е предвидено като дейност от същия. В Указанията към участниците и 
изискванията към офертите (Приложение №4) е посочено, че участникът се предлага за 
отстраняване, в случай че техническото му предложение е непълно. 

Предвид горното на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП Комисията предлага, 
Участникът да бъде отстранен от процедурата. 

4. по част „Идентификация на рисковете, предложени мерки за тяхното 
управление” 

Посочените рискове са общи и не са съобразени със спецификата на МБАЛ “Света 
Марина“ ЕАД, гр. Варна. Някои от посочените мерки за намаляване на риска не са 
работещи и ефективни. Не са отразени в Техническото предложение специфичните рискове 
при работа в здравно заведение, възможните технологични грешки, взаимозаменяемост на 
екипа, риска от инциденти с психично болни пациенти и нарушаването графика на 
доставки, вследствие на нарушената транспортна схема в болницата през работните дни. 

5. по част „Подобрения в процеса на строителството” 
В по- голяма степен е наблегнато на подобрения при изпълнението на конструкцията– 

третиране на армировката с препарати, точно приготвяне на бетоновите смеси с подбиране 
на техните съставки. 

Общи са мерките за останалите строителни работи – хидроизолации, мазилки, подови 
покрития. Описани са технологиите и е отбелязана работата при зимни условия, въпреки, че 
обектът ще се изпълнява през летния период. 

6. по част „Организация и ключов персонал” 
Предложеният ръководен персонал притежава необходимата квалификация, 



Стр. 4 от 9 

сертификати и стаж. 
Предложената организация на работа детайлно е съобразена със задължителните 

нормативни изисквания, но не е адаптирана съобразно особеностите на обекта. Формално е 
предложена комуникация с Възложителя, чрез писма, факс и електронна поща. Не са 
предвидени форми на съвместен текущ контрол с инвеститора относно доставката на 
материали, технологията, скрити работи и изпитанията. Липсва описание на технологията за 
изготвяне на кофража, леенето на бетона и неговите специфични качества, заложени в 
предоставения в документацията проект в частите му „Лъчезащита“ и „Технология”, което е 
от съществена важност и в основата на конкретния обект.  

В схемата за взаимовръзките  между ръководния екип и изпълнителския състав  е 
посочено, че „Специалист контрол и качество“ и „Специалист КБЗ“ пряко контролират 
ръководителя на обекта и техническия ръководител, но не става ясно как се контролира и 
под каква форма останалата част от екипа- изпълнителския състав, както и документално 
как се отразява това. 

7. по част „Мерки по управление на качеството, ООС и БЗУТ” 
Подробно, но не и конкретно за обекта, предмет на Процедурата, са описани мерките за 

управление на качеството. Посочена е връзката между отделните участници в строителния 
процес, но не става ясно, че това се отнася за този обект, а е по- скоро общо и схематично 
дадено. 

Мерките за ООС са детайлизирани до всеки компонент – въздух, вода, земя, шум и т.н., 
но тези мерки са валидни за всеки един обект и не е съобразено, че в непосредствена 
близост има работещо лечебно заведение. 

8. по част „Планиране и линеен график” 
Добре изготвен линеен график, който включва и допълнително предложените дейности. 

Планирането е описано стандартно. Не става ясно каква е специфичността на обекта. Има 
график на паричните потоци със сравнително равномерна тежест. 

9. по част „Предложение за допълнителни работи извън зададената КСС” 
Голяма част от предложените допълнителни работи се базират на предположения за 

евентуалното им възникване, което не може да се приеме . 
Втората част от предложението касае несъответствие на доставките за врати,прозорци и 

витринажи. Това е предложение, което не може де се приеме като допълнително и с нищо 
не подобрявя качествата и дълготрайността на обекта. 

III. По отношение на оферта с Вх. № ВК– 245/09.02.2015 г. на “Пътстрой- Варна” 
ЕООД, Комисията констатира следното: 

1. по част „Конструкции” 
Строителните работи при направа на конструкциите са много подробно описани: 

изкопи, кофражи, арматура и бетон. От друга страна няма нищо конкретно предвидено с 
оглед спецификата на обекта – вид на кофража, начин на полагане на бетона и др. 

2. по част „Архитектура” 
Описаните архитектурни дейности – зидарски работи, мазилки, монтаж на дограма, 

хидроизолации и др. са описани подробно, но и тук не е конкретизирано с оглед 
особеността на обекта. Има обосновка за предлаганите материали, като са упоменати само 
материали от първо качество. 

3. по част „Отопление, вентилация, кабелна мрежа, контактна мрежа, осветление” 
Всички машини, съоръжения и материали, съгласно проекта, са представени и отразени 

в линейния график. 
Непредставянето от страна на Участника при разработването на техническото 

предложение и неприлагането на сертификатите и декларациите за съответствие на основни 
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съоръжения като: авариен дизелгенератор, трансформатор 10kV/630kVA, UPS 160kVA, е 
основание Комисията да даде минимална оценка по този показател. 

4. по част „Идентификация на рисковете, предложени мерки за тяхното 
управление” 

Посочените рискове са обобщени и съобразени със спецификата на МБАЛ “Света 
Марина“ ЕАД, гр. Варна. Някои от посочените мерки за преодоляване на риска не са 
работещи. В Техническото предложение не са отразени подробно специфичните рискове от 
инциденти с психично болни пациенти, възможните технологични грешки и нарушаването 
графика на доставки, вследствие на нарушената транспортна схема в болницата през 
работните дни. 

5. по част „Подобрения в процеса на строителството” 
Предложените подобрения в процеса на строителство не са значими, тъй като същите са 

включени като позиции в КС на обекта. 
Грундиране, шпакловки и мазилки не могат да се считат за подобрения. 

6. по част „Организация и ключов персонал” 
Предложеният ръководен персонал притежава необходимата образователна 

квалификация, сертификати и стаж. 
Предложената организация на работа е съобразена с действащите нормативни 

изисквания и до голяма степен отразява спецификата на обекта. Много добре са описани 
взаимотношенията с Възложителя, формите на контрол и оперативно решаване на 
проблемите. Има пропуски в технологията за леене на бетона, която е заложена в 
предоставения в документацията проект в частите му „Лъчезащита“ и „Технология”, които 
поради важността и значението им за Процедурата обуславят оценяването с по- ниска 
оценка. 

7. по част „Мерки по управление на качеството, ООС и БЗУТ” 
Не са предвидени от Участника конкретни мерки по управление на качеството. Описани 

са само задълженията и взаимоотнощенията между отделните длъжностни лица, както и че 
се разчита на влагането на качествени материали. Всичко това е стандартно за всеки един 
строителен обект и по никакъв начин не е отразено, че мерките са съобразени с обекта на 
Процедурата. 

Опазването на околната среда е разгледано подробно за всеки елемент. Предложените 
мерки са изчерпателни и включват запазването на съществуващата растителност, земна 
повърхност, както и ефективно управление на отпадъците. 

8. по част „Планиране и линеен график” 
Добре изготвен линеен график с приемлив срок на изпълнение. Включени са и 

допълнителните дейности по видове и количества. 
В планирането е предложен  анализ и обосновка на основните видове СМР. 
Пропуснато е отразяването на график на паричните потоци. 

9. по част „Предложение за допълнителни работи извън зададената КСС” 
Предложените подобрения са допустими и повишават качеството и дълготрайността на 

отделните елементи. 

IV. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 247/09.02.2015 г. на “Планекс” ООД, 
Комисията констатира следното: 

1. по част „Конструкции”  
Точно и конкретно са отбелязани отделните етапи от изработката на конструкциите и са 

съобразени със спецификата на обекта. Обърнато е внимание на особеностите на кофража, 
арматурата и бетона, съгласно предоставения в документацията проект в частите му 
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„Лъчезащита“ и „Технология”. 

2. по част „Архитектура” 
Точно и конкретно, в допълнение и със съответните сертификати, са предложени 

материалите, които ще бъдат вложени. За по-голяма яснота при обосновката, същите са 
подредени и в таблици. 

Конкретно за обекта са описани отделните видове архитектурно строителни работи – 
планиране, изпълнение, контрол и приемане. Някои от съществените операции са нагледно 
дадени със схеми и картини. 

3. по част „Отопление, вентилация, кабелна мрежа, контактна мрежа, осветление” 
Представени са всички машини, съоръжения и материали съгласно проекта, като 

отразяването на трансформатор 10kV/630kVA за реконструкция на ТП 381 е пропуснато в 
техническото предложение, но е отразено в Линейния график на Участника. Техническото 
предложение е много подробно изготвено със съответните сертификати и декларации. 

В част „Отопление, вентилация и климатизация” има два броя руски сертификати с 
валидност до 2009 г. Качеството на част от предложените материали не е ясно мотивирано, 
тъй като не е доказано доброто им качество. 

4. по част „Идентификация на рисковете, предложени мерки за тяхното 
управление” 

Идентифицираните рискове са реалистични и преобладаващата част от предложените 
мерки за тяхното управление са работещи. 

5. по част „Подобрения в процеса на строителството” 
Конкретно е посочено в какви насоки ще се работи за подобрения в процеса на 

строителството. 
Посочени са материалите, механизацията и персонала. 

6. по част „Организация и ключов персонал” 
Предложеният ръководен персонал притежава необходимата квалификация, 

сертификати и стаж, като са приложени и необходимите документи. 
Предложената организация на работа отразява е съобразена с действащите нормативни 

изисквания. Добре разработени са формите за осъществяване контрол на качеството 
съвместно и с Възложителя. Детайлно е описана технологията по монтажните дейности, 
изграждането на кофража и леенето на бетона. 

7. по част „Мерки по управление на качеството, ООС и БЗУТ” 
Подробно са описани мерките по управление на качеството. Посочена е системата за 

организация и управление на проекта, като са описани и процесите по управлението му, 
взаимодействието и връзката между отделните участници– технически ръководител, 
строителен надзор, ръководител проект и възложител. Нагледно е показана връзката между 
тях и техните функции, задължения и действия, като е наблегнато на контрола, качеството 
на изпълнението и комуникацията. 

Мерките за ООС са разработени от основните дейности до източниците, предизвикващи 
замърсяването. Набелязани са структурни и преки мерки за опазване на околната среда. 
Обърнато е специално внимание на събирането, депонирането и извозването на отпадъците. 
Детайлизирани са всички компоненти – въздух, земя, вода и шум. 

8. по част „Планиране и линеен график” 
Добре изготвен линеен график с обобщен брой дни за отделните видове СМР. 

Предложените допълнителни дейности не са включени в графика. 
Има график за паричните потоци с равномерна тежест на плащанията 
Много добро планиране, като са приложени подробни анализи на съответните СМР. 
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9. по част „Предложение за допълнителни работи извън зададената КСС” 
Предложените подобрения са допустими и повишават качеството и дълготрайността на 

отделните елементи. 

V. По отношение на оферта Вх. № ВК – 248/09.02.2015 г. на Консорциум „Техно 
лабиринт”, Комисията констатира следното: 

1. по част „Конструкции” 
Описанието на отделните видове конструктивно-строителни дейности – кофраж, 

армировка и полагане на бетон е точно и конкретно, но със съществена грешка от 
„съгласуваната” добавка от метална шлака към бетона. Цитирани са много стандарти, които 
реално са задължителни, но по този начин не се преодолява пропускът в технологията за 
леене на бетона. Офертата на участника следва да бъде съобразена с предоставения в 
документацията проект в частите му „Лъчезащита“ и „Технология” и съгласно изискванията 
единствените материали, които следва да се използват са цимент, пясък и чакъл, със 
съответната марка.  

2. по част „Архитектура” 
Всички строително- архитектурни работи са описани общо, както и  изискванията за тях, 

начина им на изпълнение и приемане. Тази част от Техническото предложение не е 
конкретизирана с оглед спецификата на обекта. 

3. по част „Отопление, вентилация, кабелна мрежа, контактна мрежа, осветление” 
Има пропуски в предложението за машини, съоръжения и материали съгласно проекта. 

Пропуснатите основни съоръжения, като авариен дизелгенератор, трансформатор 
10kV/630kVA, UPS 160kVA, както и съответните  сертификати за тях, не са отразени и в 
линейния график. 

Много от предложените материали и съоръжения не са с доказано добро качество. 
Липсата на основни съоръжения като авариен дизелгенератор, трансформатор 

10kV/630kVA, UPS 160kVA, както в техническото предложение, така и в линейния график, 
на Участника, предполага, че доставянето и монтирането на такива изобщо не е предвидено 
като дейност от същия. В Указанията към участниците и изискванията към офертите 
(Приложение №4) е предвидено, че участникът се предлага за отстраняване, в случай че 
техническото му предложение е непълно. 

Предвид горното на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП Комисията предлага, 
Участникът да бъде отстранен от процедурата. 

4. по част „Идентификация на рисковете, предложени мерки за тяхното 
управление” 

 Посочените рискове са общи и не са съобразени със спецификата на МБАЛ“Света 
Марина“ ЕАД, гр. Варна. Някои от посочените мерки за намаляване на риска не са 
работещи. В Техническото предложение не са отразени подробно специфичните рискове от 
инциденти с психично болни пациенти, възможните технологични грешки и нарушаването 
графика на доставки, вследствие на нарушената транспортна схема в болницата през 
работните дни. 

5. по част „Подобрения в процеса на строителството” 
Няма конкретни мерки за подобрения на процеса на строителство. Представена е една 

единствена схема на организация на строителния процес с отбелязани етапи на тяхната 
последователност. Това не е предложение за подобрения на строителния процес. 

6. по част „Организация и ключов персонал” 
Предложеният ръководен персонал притежава необходимата квалификация, 

сертификати и стаж. Предложената схема за взаимовръзките между отделните звена не е 
съвсем ясна. 
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Предложената детайлна организация на работа, е съобразена и с действащите към 
момента нормативни изисквания, но не е адаптирана спрямо особеностите на обекта. 
Формално е предложена комуникация с Възложителя чрез писма, факс и електронна поща. 
Не са предвидени форми на съвместен текущ контрол с инвеститора, относно доставката на 
материали, технология, скрити работи и изпитания. Липсва описание на технологията за 
изготвяне на кофража, а за постигане на специфичните качества за бетона е предвидено да 
се използва метална шлака, което е недопустимо при високата мощност на линейния 
ускорител и е в противоречие с предоставения в документацията проект в частите му 
„Лъчезащита“ и „Технология”. 

7. по част „Мерки по управление на качеството, ООС и БЗУТ” 
Изложените в Техническото предложение мерки по управление на качеството са много 

общи, без определена конкретика и специфика. Наблегнато е на това, че ще се следват 
български и европейски стандарти, но не е обяснено за какво. 

Мерките за ООС са много общи и се отнасят за всеки един строителен обект, не е 
съобразено, че в непосредствена близост има работещо лечебно заведение. 

8. по част „Планиране и линеен график” 
Добре изготвен линеен график, но не са включени допълнително предложените 

дейности. 
Планирането е изготвено стандартно и твърде общо. Временното строителство е с 

предложения, които не са съгласувани с Възложителя. 
Има график на паричните потоци с относително голяма тежест в първите месеци. 

9. по част „Предложение за допълнителни работи извън зададената КСС” 
Предложените допълнителни работи не са пряко свързани с повишаване качеството и 

дълготрайността на отделните елементи, а представените подобрения са формални. 
 
Резултатите от оценяването и класирането на допуснатите участници е представено в 

следната таблица: 
   Точки дадени от комисията 

Показател 
Формула за 

изчисляване на 
показателя 

Максимални 
точки за 

показател 

Оферта на 
Експрес 

гаранцион 

Оферта 
на 

Пътстрой 

Оферта 
на 

Планекс 
"Срок на 
изпълнение" 

K4 = 4 * (най-
кратък срок)/ 
(съответния срок) 

2,000 2,00 1,26 0,84 

Предложен срок 
(в дни) 

    60 95 143 

"Технически 
показатели" 

К 5 = К 5A + К 5B + 
К 5C+ К 5D 

24 23,50 8,80 24,00 

К 5A – оценка 
по Таблица А   

20 19,50 7,00 20,00 

К 5B – оценка 
по Таблица B   

1,00 1,00 0,60 1,00 

К 5C – оценка по 
Таблица C   

1,00 1,00 0,50 1,00 

К 5D – оценка по 
Таблица D   

2,00 2,00 0,70 2,00 

Обща оценка по показатели К4 и К5 26 25,50 10,06 24,84 

 


