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

 
ПРОТОКОЛ № 7 

 
Днес 25.03.2015 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, 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

Михаела Ганева- Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, 
се събра, за да отвори и разгледа ценовите предложения на участниците, допуснати до този 
етап на процедурата. 

На отварянето присъстваха следните представители на допуснатите участници: 
Хасан Хасан- Представител на „Експрес Гаранцион” ООД; 
Станислав Георгиев- Представител на „Пътстрой-Варна” ЕООД; 
Георги Самарджиев- Представител на „Планекс” ООД. 

Членът на Комисията Георги Табаков обяви оценките на допуснатите участници по показатели 
К4 и К5. 
След това Комисията пристъпи към отварянето на ценовите предложения по реда на тяхното 
подаване при Възложителя, както следва: 

1. Ценовото предложение на „Експрес Гаранцион” ООД бе отворено от председателя на 
комисията и подписано от представителя на „Пътстрой-Варна” ЕООД Станислав Георгиев. 
Членът на комисията Георги Табаков оповести на присъстващите елементите на ценовото 
предложение на участника. 

2. Ценовото предложение на „Пътстрой-Варна” ЕООД бе отворено от председателя на 
комисията и подписано от представителя на „Планекс” ООД Георги Самарджиев. Членът на 
комисията Георги Табаков оповести на присъстващите елементите на ценовото предложение на 
участника. 

3. Ценовото предложение на „Планекс” ООД бе отворено от председателя на комисията 
и подписано от представителя на „Експрес Гаранцион” ООД Хасан Хасан. Членът на комисията 
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Георги Табаков оповести на присъстващите елементите на ценовото предложение на участника. 
С това приключи публичната част от заседанието на комисията, след което нейните членове 

се оттеглиха, за да извършат детайлен преглед на ценовите предложения, оценяване и 
класиране. 

Комисията реши при окончателната оценка на отделните елементи от съответните 
показатели, да закръгля резултатите до втория знак след десетичната запетая. 

В резултат на гореизложеното Комисията извърши оценяването на ценовите предложения 
по следния начин: 

По показател К1 „Предлагана цена по основна КС” 
„Експрес Гаранцион” ООД е предложило цена 1 081 234,07 лв. без ДДС; 
„Пътстрой-Варна” ЕООД е предложило цена 936 489,41 лв. без ДДС; 
„Планекс” ООД е предложило цена 1 166 742,57 лв. без ДДС. 
 
Въз основа на посочената в документацията на процедурата методика за оценка на офертите 
участниците получават следните точки: 
„Експрес Гаранцион” ООД 58,03 т.; 
„Пътстрой-Варна” ЕООД 53,78 т.; 
„Планекс” ООД 67,00 т. 

По показател К2 „Елементи на ценообразуване” 
„Експрес Гаранцион” ООД е предложило  
Часова ставка -2,80 лв./ч.ч.; 
Допълнителни разходи върху труда – 50 %; 
Допълнителни разходи върху механизацията- 1%; 
Доставно- складови разходи върху материалите- 3 %; 
Печалба- 5%. 

 „Пътстрой-Варна” ЕООД е предложило  
Часова ставка -2,80 лв./ч.ч.; 
Допълнителни разходи върху труда – 80 %; 
Допълнителни разходи върху механизацията- 30%; 
Доставно- складови разходи върху материалите- 7 %; 
Печалба- 7%. 

 „Планекс” ООД е предложило 
Часова ставка -2,56 лв./ч.ч.; 
Допълнителни разходи върху труда- 50 %; 
Допълнителни разходи върху механизацията- 10 %; 
Доставно- складови разходи върху материалите- 40 %; 
Печалба- 1 %. 

Въз основа на посочената в документацията на процедурата методика за оценка на офертите 
след извършването на съответните изчисления за отделните елементи на въпросния показател, 
участниците получават следните точки: 
„Експрес Гаранцион” ООД 2,51 т.; 
„Пътстрой-Варна” ЕООД 2,09 т.; 
„Планекс” ООД 1,52 т. 

По показател К3 „Предлагана цена по допълнителна КСС, предложена от участника” 
„Експрес Гаранцион” ООД е предложило цена 11 308,98 лв. без ДДС; 
„Пътстрой-Варна” ЕООД е предложило цена 25 514,40 лв. без ДДС; 
„Планекс” ООД е предложило цена 70 406,46 лв. без ДДС. 

Въз основа на посочената в документацията на процедурата методика за оценка на офертите 
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участниците получават следните точки: 
„Експрес Гаранцион” ООД 3,00 т.; 
„Пътстрой-Варна” ЕООД 2,00 т.; 
„Планекс” ООД 1,80 т. 

Общата оценка на всеки от участниците по показатели К1+К2+К3 е както следва: 
„Експрес Гаранцион” ООД 63,54 т.; 
„Пътстрой-Варна” ЕООД 70,52 т.; 
„Планекс” ООД 57,67 т. 

След това Комисията сумира така получените резултати с оценките на участниците по 
показатели К4+К5 (посочени в протокол за работата на комисията № 6 от 20.03.2015 г), в 
резултат на което се получиха следните окончателни резултати: 
„Експрес Гаранцион” ООД 89,04 т.; 
„Пътстрой-Варна” ЕООД 80,58 т.; 
„Планекс” ООД 82,51 т. 

Възоснова на горепосочените резултати Комисията класира допуснатите участници както 
следва: 

На първо място „Експрес Гаранцион” ООД с 89,04 точки. 
На второ място „Планекс” ООД с 82,51 точки. 
На трето място „Пътстрой-Варна” ЕООД с 80,58 точки. 

Комисията предлага на Директор „Икономически дейности”, да сключи договор за изпълнение 
на обществената поръчка с класираната на първо място фирма „Експрес Гаранцион” ООД. 

Кратко описание на предложенията на допуснатите участници 
1. Оферта с Вх. № ВК – 243/09.02.2015 г. на „Експрес Гаранцион” ООД 
Фирма „Експрес Гаранцион” ООД в офертата си е предложила следните условия:  
Срок за изпълнение в дни: 60 дни.  
Гаранционен срок: равен на посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 
Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на 
оферти.  
2. Оферта с Вх. № ВК– 245/09.02.2015 г. на ”Пътстрой-Варна” ЕООД 
Фирма „Пътстрой-Варна” ЕООД в офертата си е предложила следните условия:  
Срок за изпълнение в дни: 95 дни. 
Гаранционен срок: равен на посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 
Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на 
оферти.  
3. Оферта с Вх. № ВК – 247/09.02.2015 г. на „Планекс” ООД 
Фирма „Планекс” ООД в офертата си е предложила следните условия:  
Срок за изпълнение в дни: 143 дни. 
Гаранционен срок: равен на посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 
Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на 
оферти. 

Списък на отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване 

1. “Комфорт” ООД с оферта Вх. № ВК– 246/09.02.2015 г. 
С Протокол №2/16.02.2015 комисията е поискала от участника да конкретизира по 



Стр. 4 от 5 

подходящ начин функциите, които ще изпълняват двамата технически организатори, посочени 
в офертата. В отговор са представени два броя длъжностни характеристики за длъжността 
„Технически ръководител” и за длъжността „Отговорник за контрол по качеството”, от които 
поради липсата на подпис от страна на работник или служител не може да се направи 
заключение, че са връчени по законоустановения начин съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1, 
т. 4 от КТ на конкретно лице- работник или служител. Предвид гореописаното комисията 
счита, участникът не е конкретизирал функциите, които ще изпълняват двамата технически 
организатори, посочени в офертата, както и че разполага със следните експерти „Технически 
ръководител” и „Отговорник за контрол по качеството”. 

Комисията констатира, че участникът при подаване на своята оферта не се е съобразил с 
изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП. На основание чл. 69 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 56, ал. 
1, т. 5 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата. 

2. ДЗЗД „Девня инженеринг" с Оферта Вх. № ВК– 244/09.02.2015 г. 
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. 

3. Консорциум „Техно лабиринт” с оферта Вх. № ВК – 248/09.02.2015 г. 
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. 

Конструктивно становище на консултанта инженер- конструктор Пламен Христов Христов 
относно оферирани срокове за леене на бетон и декофриране при строителство на обект 
„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: 

Становище: 
Смятам, че декофриране на бетонирани вертикални елементи е възможно веднага след 

набиране на минимална якост (така нареченото стягане на бетона), което става в първите 24 
часа след изливането. По тази причина давам становище, че предложените срокове по линейния 
график са възможни, а дали са реални зависи от качествата на фирмата- изпълнител. 

Оригиналът на конструктивното становището е неразделна част от настоящия протокол. 

Поради отсъствието на члена на Комисията инж. Данаил Димитров, при извършването на 
действията описани в настоящия протокол той бе заместен от резервния член на комисията г-жа 
Михаела Ганева. 

 
Предадени на Директор ИД: 

1. Протокол 1 от 10.02.2015 г.– 1 брой. 
2. Протокол 2 от 16.02.2015 г.– 1 брой. 
3. Протокол 3 от 10.03.2015 г.– 1 брой. 
4. Протокол 4 от 16.03.2015 г.– 1 брой 
5. Протокол 5 от 19.03.2015 г.– 1 брой 


