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

 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

Днес 16.02.2015 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 17.10.2013г. 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 документите за подбор в Плик 1 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  
 Комисията констатира следното: 

1. Комисията няма забележки към оферта с Вх. № ВК – 243/09.02.2015 г. на 
"Експресгаранцион" ООД. 

2. Комисията има следната забележка към оферта с Вх. № ВК– 244/09.02.2015 г. на 
ДЗЗД „Девня инженеринг": 

Не е подадена Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП (Приложение № 12) от 
Управителя на „АТ Инженеринг 2000” ООД- Георги Иванов Пенев. 
На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от Закона за обществените поръчки, Комисията 
изисква от ДЗЗД „Девня инженеринг”, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 
датата на получаването на настоящия протокол, да предостави на Комисията 
горепосочената липсваща декларация. 

3. Комисията има следните забележки към оферта с Вх. № ВК– 245/09.02.2015 г. 
на “Пътстрой- Варна” ЕООД: 

3.1. Представено е копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 
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проектирането и строителството, съгласно критериите за подбор, предвидени в 
документацията за участие. Участникът не е приложил Декларация (в свободен текст), 
че е наясно със задължението си, в случай на изтичане на срока на валидност на 
представената застраховка преди влизане в сила на решението за избор на изпълнител 
на гореописаната обществена поръчка, да поднови същата, каквото е изискването на 
Възложотеля; 

3.2. Представено е Валидно удостоверение от Камарата на строителите за 
вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно критериите за 
подбор, предвидени в документацията за участие. Участникът не е приложил 
декларация (в свободен текст), че е наясно със задължението си, в случай на изтичане 
на срока на валидност на представеното удостоверение, да поднови регистрацията си в 
Централния професионален регистър на строителя. 

На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от Закона за обществените поръчки, 
Комисията изисква от “Пътстрой- Варна” ЕООД, в срок до 5 (пет) работни дни, 
считано от датата на получаването на настоящия протокол, да предостави на 
Комисията: 

1. Декларация (в свободен текст), че в случай на изтичане на срока на 
валидност на представената застраховка преди влизане в сила на 
решението за избор на изпълнител на гореописаната обществена 
поръчка, същата ще бъде подновена; 

2. Декларация (в свободен текст), че в случай на изтичане на срока на 
валидност на представеното удостоверение, регистрацията в 
Централния професионален регистър на строителя ще бъде 
подновено и ще бъде представено копие на Възложителя. 

4. Комисията има следните забележки към оферта с Вх. № ВК– 246/09.02.2015 г. 
на “Комфорт” ООД. 

4.1. Представено е копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството, съгласно критериите за подбор, предвидени в 
документацията за участие. Участникът не е приложил Декларация (в свободен текст), 
че е наясно със задължението си, в случай на изтичане на срока на валидност на 
представената застраховка преди влизане в сила на решението за избор на изпълнител 
на гореописаната обществена поръчка, да поднови същата, каквото е изискването на 
Възложотеля. 

4.2. В документацията на процедурата, в Декларацията за техническо 
оборудване, механизация и инструменти (Приложение № 17) наред с останалата 
техника е посочено минимално изискване участникът да разполага с една бордова кола 
и три бетоновоза. В офертата е не са представени документи, от които да е видно, че 
участникът разполага с горепосоченото оборудване. 

За доказване наличието на останалата част от изискуемото техническо 
оборудване, механизация и инструменти, участникът е декларирал, че представляват 
ДМА на дружеството, като е приложил само справка от инвентарната книга, без да са 
посочени конкретни инвентарни номера на оборудването, поради което Комисията 
счита, че техниката не е маркирана/обозначена по подходящ начин, каквото е 
изискването в публикуваната документация за участие в процедурата; 

4.3. В документацията на процедурата, в Списъка на техническите лица, които 
ще бъдат ангажирани с организацията и изпълнението на строително- монтажните 
работи, включително на тези, отговарящи на контрола на качеството (Приложение 
№18) е поставено изискването участникът да разполага с участникът разполага и със 
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следните експерти: технически ръководител и специалист- контрол на качеството. В 
своята оферта участникът е представил документи за двама специалиста, изпълняващи 
длъжността технически организатори, от които не става ясно кой от тях ще изпълнява 
горепосочените изискуеми съгласно документацията на процедурата функции. 

4.4. Съгласно поставените критерии за подбор от участниците се изисква освен 
Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани с организацията и 
изпълнението на строително- монтажните работи, включително на тези, отговарящи на 
контрола на качеството(Приложение №18), да представят и други неключови експерти 
и списък с работници, съобразно изготвения от него линеен график за изпълнение в 
предложения срок. В Плик 1 участникът не е представил такъв. 

4.5. Представено е Валидно удостоверение от Камарата на строителите за 
вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно критериите за 
подбор, предвидени в документацията за участие. Участникът не е приложил 
декларация (в свободен текст), че е наясно със задължението си, в случай на изтичане 
на срока на валидност на представеното удостоверение, да поднови регистрацията си в 
Централния професионален регистър на строителя. 

4.6. Липсва попълнен от участника образец на Декларация за подизпълнители по 
чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Приложение №13). 

На основание Чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от Закона за обществените поръчки, 
Комисията изисква от “Комфорт” ООД, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 
датата на получаване на настоящия протокол, да предостави на Комисията: 

1. Декларация (в свободен текст), че в случай на изтичане на срока на 
валидност на представената застраховка преди влизане в сила на решението за 
избор на изпълнител на гореописаната обществена поръчка, същате ще бъде 
подновена; 

2. Доказателства, че разполага с една бордова кола и три бетоновоза; 
3. Доказателства, от които да е видно, че оборудването, посочено в 

инвентарната книга, представена в Плик 1 от офертата, е собствено на 
участника; 

4. Да се конкретизират по подходящ начин функциите, които ще 
изпълняват двамата технически организатори, посочени в офертата; 

5. Списък с работници и други неключови експерти, съобразно 
изготвения линеен график за изпълнение в предложения срок; 

6. Декларация (в свободен текст), че в случай на изтичане на срока на 
валидност на представеното удостоверение, регистрацията в Централния 
професионален регистър на строителя ще бъде подновена и ще бъде представено 
копие на Възложителя; 

7. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП 
(Приложение №13). 

5. Комисията има следните забележки към оферта с Вх. № ВК – 247/09.02.2015 г. 
на “Планекс” ООД: 

5.1. Съгласно поставените критерии за подбор от участниците се изисква освен 
Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани с организацията и 
изпълнението на строително- монтажните работи, включително на тези, отговарящи на 
контрола на качеството (Приложение №18), да представят и други неключови експерти 
и списък с работници, съобразно изготвения от него линеен график за изпълнение в 
предложения срок. В Плик 1 участникът не е представил такъв. 

5.2. Представено е Валидно удостоверение от Камарата на строителите за 
вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно критериите за 


