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

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 07.01.2016 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-17 от 07.01.2016 г. на Директор 
ИД, Марта Александрова Дракова упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП от представителя на МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД, гр. Варна с нотариално заверено пълномощно с рег. №1465 от 17.10.2013г. на нотариус Светлана 
Стойчева с рег.  №193 на НК, с район на действие РС-Варна, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светослав Стоянов - Ръководител направление „Техническа поддръжка и 
строителство“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Петър Петров   - началник отдел „Енергиен“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД;  
2. Русана Чобанова    - юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
3. Николина Христова   - техник, инвеститорски контрол на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
4. инж. Даниела Господинова - експерт маркетинг в направление „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД, 
се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Строително-ремонтни дейности на част от първи етаж, блок възрастни на психиатрична болница към МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр. Варна“, открита с решение № Р-816 от 08.12.2015г. на 
Директор ИД.  

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 
1. Радослав Красимиров Георгиев - представител на „Скорпион инвестстрой“ ЕООД - гр. В. Търново;  
2. Огнян Георгиев Хаджиев, който представи писмено пълномощно от законния представител на 

„Скорпион инвестстрой“ ЕООД - гр. В. Търново; 
3. Златина Вълчанова Вълчанова, която представи нотариално заверено пълномощно от законния 

представител на „Весела“ ООД - гр. Варна с рег. №2747 от 29.07.2014 г., на нотариус Камен Костадинов 
с рег.№520 на НК, с район на действие - РС-Варна. 

  
I. След запознаване със списъка на постъпилите при възложителя оферти, Председателят на комисията и 

всички членове, присъстващи на заседанието, попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по  
чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Юрисконсулт Чобанова обяви, че за участие в процедурата са постъпили 7 (седем) 
оферти, както и че предложения след обявения за това краен срок не са били  представени. Комисията отвори 
офертите по реда на тяхното получаване от възложителя, както следва: 

 

 
 
№ 

 
 
Наименование на участника 

 
Оферта № ..... от дата.......... 
Час на получаване .............. 

Наличие на 
интиктни 
Плик №1 
Плик №2 
Плик №3 

Номериране 
на страниците 
от офертата, 

налични в 
Плик №1 

1 „АРК-билдинг“ ООД - гр.Ямбол ВК-28 от 06.01.2016 г.;09:00 ч. да да 

2 „Скорпион инвестстрой“ ЕООД -  
гр. В. Търново 

ВК-30 от 06.01.2016 г.;09:45 ч. да да 

3 „Планекс“ ООД - гр. Варна ВК-32 от 06.01.2016 г.;13:20 ч. да да 

4 „Промишлено и гражданско 
строителство“ ООД - гр. Варна 

ВК-33 от 06.01.2016 г.;14:00 ч. да да 

5 „Зебра" ООД - гр. Аксаково ВК-34 от 06.01.2016 г.;14:25 ч. да да 

6 „Весела“ ООД - гр. Варна ВК-35 от 06.01.2016 г.;15:30 ч. да да 

7 „Солей 06“ ООД - гр. Варна ВК-36 от 06.01.2016 г.;15:35 ч. да да 
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 Пликове № 3 на всички участници бяха подписани от лицевата им страна от членовете на комисията-   г-жа 
Чобанова, инж. Стоянов и инж. Петров. Тримата членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в 
Пликове №2 на участниците, от лицевата им страна.  
 Златина Вълчанова („Весела“ ООД), изписвайки собственоръчно трите си имена и името на дружеството, което 
представлява, подписа Пликове №3 от обратната им страна, както и съдържащи се в Пликове № 2 документи на 
участниците „АРК-билдинг“ ООД, „Скорпион инвестстрой“ ЕООД, „Промишлено и гражданско строителство“ ООД и 
„Зебра" ООД . 
 Огнян Хаджиев („Скорпион инвестстрой“ ЕООД), изписвайки собственоръчно трите си имена и името на 
дружеството, което представлява, подписа Пликове №3 от обратната им страна, както и съдържащи се в Пликове № 2 
документи на участниците „Планекс“ ООД, „Весела“ ООД и „Солей 06“ ООД. 
 Г-жа Русана Чобанова отвори Пликове №1 „Документи за подбор“ на участниците по реда на постъпване на 
офертите и заедно с инж. Стоянов оповестиха документите, съдържащи се в тях. 
 С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 
 

II. Комисията продължи своята работа на 18.01.2016 г., като пристъпи към подробно разглеждане и описване на 
документите, съдържащи се в Плик № 1 на офертите на участниците в процедурата. Резултатите са отразени в Таблица 1. 

Таблица 1 
 

№ 
по 

ред 

 
 

Изисквани от 
възложителя документи 

Представени от участника документи 

 
„АРК- 

билдинг“ 
ООД 

„Скор-
пион 

инвест-
строй“ 
ЕООД 

 
„Планекс“ 

ООД 

„Промиш-
лено и 

граждан-
ско строи-
телство“ 

ООД 

 
„Зебра" 

ООД 

 
„Весела“ 

ООД 

 
„Солей 

06“ ООД 

1 Списък на документите, 
съдържащи се в офертата 

              

2 Административни 
сведения 

          
*4 

    

3 Нотариално заверено 
пълномощно на лицето, 
подписало офертата 

-   
*2 

- - - - - 

4 Оферта за участие               

5 Декларация по чл.47, ал.9 
от ЗОП 

        
2 бр. 

  
3 бр. 

    
2 бр. 

6 Доказателства чл.49, ал.1 и 
2: 
- Удостоверение от Ка-
марата на строителите 

              

7 При участници обедине-
ния  - копие на договора  

- - - - - - - 

8 Доказателство за внесе-на 
гаранция за участие 

              

9 Декларация-справка по чл. 
51, ал. 1, т. 2 (Списък на 
строителството, изпълнено 
през последните 5 години) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

10 Декларация за използ- 
ване на подизпълнители 

  
*1 

      
2 бр. 

  
 

    

11 Декларация-съгласие за 
участие като 
подизпълнител 

- *3 - - -  - - 

12 Декларация, че са спазени 
изискванията за закрила 
на заетостта 

  
 

  
 

  
 

  
2 бр. 

      

13 Декларация за приемане               
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на условията в проекта на 
договора 

   2 бр. 

14 Декларация за застра-
ховка по чл.173 от ЗУТ 

    
 

    
2 бр. 

      

15 
 

Декларация - списък на 
техническите лица 

  
 

            

16 Декларация за разполо-
жение на експерт   

  
4 броя 

  
4 броя 

  
4 броя 

  
4 броя 

  
4броя 

  
4 броя 

  
4 броя 

17 Сертификат ISO 9001:2008   
 

          
 

  

18 Декларация за липса на 
свързаност с друг участник 

        
2 броя 

      

 
*1. В образеца на декларацията за използване на подизпълнители е написано, че в зависимост от това, дали участникът 
ще ползва/няма да ползва подизпълнители, е необходимо да се подчертае вярното. Участникът „АРК-билдинг“ ООД е 
зачертал израза „няма да ползвам“ по  следния начин „няма да ползвам“.  В този случай за вярно би следвало да се 
приеме, че същият ще ползва подизпълнители. В същото време по-надолу в декларацията липсва каквато и да е 
информация за подизпълнители. В офертата липсва и декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Образец 
№6 . Участникът следва да попълни коректно Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП- Образец № 5. 
*2.  Участникът „Скорпион инвестстрой“ ЕООД- гр. В. Търново е представил нотариално заверено пълномощно с 
рег.№8752 от 30.12.2015 г. на нотариус Денчо Денчев с рег. №145 на НК, с район на действие РС- Велико Търново, с което 
Управителя - Теодора Колева Колева упълномощава Любен Иванов Велчев, да представлява дружеството във връзка с 
участието му в конкретната процедура, както и да подписва всякакви документи, необходими и свързани с предмета на 
поръчката. Разглеждайки подробно документите на участника, поставени в Плик №1, комисията констатира, че подписът 
на упълномощителя не е идентичен с подписите, положени върху всички документи, съдържащи се в конкретния плик. 
Върху документите от офертата е посочено, че са подписани от Управителя - Теодора Колева лично, а не чрез 
упълномощения представител. Участникът следва да уточни от кое лице са подписани документите в Плик №1 и в случай, 
че това не е законният представител на дружеството, следва да представи нова декларация по чл. 47, ал. 9 за липса на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 
*3. В декларацията за участие на подизпълнители, съгласно чл 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец №5 участникът „Скорпион 
инвестстрой“ ЕООД - гр. В. Търново е посочил, че няма да ползва подизпълнители, в случай, че бъде избран за 
изпълнител по процедурата. В офертата на стр. 17 е представена декларация за съгласие за участие като подизпълнител 
(образец №6), подписана и подпечатана от лицето, положило подпис на всички документи в офертата, но не е попълнена 
никаква друга информация. Участникът следва да уточни, дали наличието в офертата на декларация образец №6 е 
грешка. 
*4. В образец №1 участникът „Зебра" ООД е посочил, че се представлява от трима управители, но не е отбелязал начина 
на представляване (заедно и/или поотделно). След направена справка в Търговския регистър по посочения от участника 
ЕИК се установи, че дружеството се представлява заедно и поотделно от посочените лица. Участникът следва да попълни 
коректно образец №1 - административни сведения. 
 

III. Комисията продължи своята работа на 19.01.2016 г. в 10:00 часа, като пристъпи към подробно разглеждане на 
представените от участника доказателства на техническите им възможности. 
 Съгласно Раздел III.2.3) на Обявлението, поставените от възложителя минимални изисквания, се удостоверяват 
чрез представяне на:  
1. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП:  
1.1. Удостоверение от Камарата на строителите за вписването в съответните професионални регистри, от което да е видно, 
че участникът може да изпълнява обекти от втора категория по смисъла на чл. 4,  
ал. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ; 
2. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години (чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП), считано от датата на 
подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката с:  
2.1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в 
експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или  
2.2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 
удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или  
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2.3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;  
*Под строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, се разбира строителство на 
обществени сгради от втора категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 
Изпълнението на договора следва да е приключило до датата на подаване на офертата за участие в процедурата.  
 Възложителят поставя изискване за изпълнени минимум три договора, сходни или еднакви с предмета на 
обществената поръчка.  
3. Съгласно Разяснение №4 с изх.№ АД-2607 от 18.12.2015 г. в отговор на Въпрос № 1, публикувано на интернет адрес:  
http://www.svetamarina.com/uploaded/system_documents/1167/Razyasnenie_4_18122015.pdf възложителят прави следното 
уточнение: 
„Договори за текущи ремонти на сгради от втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003г. ще се приемат от 
Възложителя за сходни с предмета на обществената поръчка, при условие, че обхващат дейностите, посочени в 
обществената поръчка.“ 

 
IV. След разглеждане на доказателствата за техническите възможности на участниците, представени в Плик №1 

„Документи за подбор“, комисията констатира следното: 
1. Оферта на „АРК-билдинг“ ООД - гр. Ямбол 

1.1.  За обект: Ремонт и преустройство на Урологично отделение за привеждането му със стандартите, в представеното 
удостоверение за добро изпълнение липсва информация за това, дали са изпълнени дейности по част отоплителна 
инсталация. 
1.2. За обект: Основен ремонт в базата на АГ отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, в представеното 
удостоверение за добро изпълнение липсва информация за това, дали са изпълнени дейности по част отоплителна 
инсталация. 
 Участникът следва да представи доказателства, че поне по един от двата договора са изпълнени дейности по част 
отоплителна инсталация или да представи доказателство/а за друг/и изпълнен/и договор/ в съответствие с минималните 
изисквания за техническите възможности на участниците, поставени от възложителя в Раздел III.2.3) на Обявлението. 
Необходимо е участникът да попълни коректно декларация образец №4. 
 

2. Оферта на „Скорпион инвестстрой“ ЕООД - гр. В. Търново 
2.1. За обект: Основен ремонт и реконструкция в Първа САГБАЛ „Света София“ АД е представено удостоверение за 
добро изпълнение от „ВТ Инженеринг“ ООД - гр. В. Търново. 

На основание чл. 68, ал.11, т.1 от ЗОП комисията потърси допълнителна информация за издаденото от „ВТ 
Инженеринг“ ООД удостоверение, тъй като в представената от участника Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 
Образец №4 не става ясно по кои от посочените обекти са работили съвместно с цитираното дружество. 

С Решение No РД-09-03-114/16.10.2010 г. Столична община е обявила открит конкурс за избор на изпълнител на 
основни ремонти и реконструкции в „Първа САГБАЛ „Св. София“ АД, за който са били подадени оферти от „Сънником” 
ЕООД и „ВТ Инженеринг“ ООД. Със Заповед No РД-09-02-346/ 13.12.2010 г. на основание чл. 42 от НВМОП за изпълнител е 
обявен „ВТ Инженеринг“ ООД. В офертата си дружеството е декларирало, че при изпълнение на обществената поръчка ще 
ползва следните подизпълнители - „Технос” ООД и „Мега Лекс” ЕООД, като дялът на участието на подизпълнителите при 
изпълнение на поръчката ще бъде 15% от общата стойност на поръчката. В решението за определяне на изпълнител на 
договора е посочена стойност в размер на 473 201,29 лв. с включен ДДС, а в декларация образец №4 участникът 
„Скорпион инвестстрой“ ЕООД е вписал друга стойност - 354 500,00 лв. без ДДС. 

Комисията не откри доказателства за извършени каквито и да е дейности от „Скорпион инвестстрой“ ЕООД при 
изпълнение на договора, сключен между Столична община и „ВТ Инженеринг“ ООД за „Основен ремонт и реконструкция 
в Първа САГБАЛ „Света София“.  

Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
2.2. За обект: Неотложни СРР за възстановяване на щети на територията на УМБАЛ Александровска“ ЕАД след бурята на 
08.07.2014 г. е представено удостоверение за добро изпълнение от „ВТ Инженеринг“ ООД -  
гр. В. Търново. В референцията са посочени извършени дейности единствено по част архитектура. Посочена е стойност 
68 550,00 лв. с включен ДДС, а в декларация образец №4 участникът е вписал, че стойността на договора е 68 550,00 лв. 
без ДДС. 

Участникът следва да посочи друг договор в Декларация- справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП- образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
2.3. Представено е удостоверение за добро изпълнение от „ВТ Инженеринг“ ООД - гр. В. Търново за обект: Реконструкция 
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и ремонт на Клиника по нефрология в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, в което са посочени извършени дейности 
единствено по част архитектура. Посочена е стойност 684 220,00 лв. с включен ДДС, а в декларация образец №4 
участникът е декларирал, че стойността на договора е 684 220,00 лв. без ДДС. 
 На основание чл. 68, ал.11, т.1 от ЗОП комисията потърси допълнителна информация за посочения в образец №4 
договор в Регистъра на обществените поръчки на електронната страница на АОП на адрес: 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586254&newver=2. В Обявлението за сключен договор е вписано, 
че изпълнител по договора е „ВТ Инженеринг“ ООД - гр. В. Търново. В раздел V.5) от Обявлението, е посочено, че при 
изпълнение на договора няма да участват подизпълнители. Обявената стойност на договора е в размер на 724 783,22лв. с 
включен ДДС. В Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка на електронната страница на АОП на 
адрес: 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=616159&newver=2 в раздел ІII.4) е отбелязано, че не са използвани 
подизпълнители, договорът е изпълнен в пълен обем и е на стойност в размер на 724 783,22 лв. с включен ДДС. 

Комисията счита, че по отношение на гореописания договор в образец №4 са допуснати редица неточности, 
изразяващи се в това, че е посочена сума, която не отговаря на публикуваното в Регистъра на обществените поръчки, 
както и че изпълнител по договора е „ВТ Инженеринг“ ООД - гр. В. Търново, а не „Скорпион инвестстрой“ ЕООД - гр. В. 
Търново.  

Предвид горното посоченият договор не може да се счита за изпълнен от участника. 
 Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 

спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 

Предвид горното участникът следва да представи нова Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП- образец 
№4 с коректно попълнени данни. 

 
 

3. Оферта на „Промишлено и гражданско строителство“ ООД - гр. Варна 
3.1. За обект: Преустройство на хранителен комплекс (кухня, столова и академичен клуб) на четири етажна сграда на 
Учебен блок №2 на Икономически университет - гр. Варна е представена препоръка от Икономически университет - гр. 
Варна, в която липсва информация за дейностите, изпълнени по договора. 

 На основание чл. 68, ал.11, т.1 от ЗОП комисията потърси допълнителни данни в Регистъра на обществените 
поръчки на електронната страница на АОП. След извършената справка се установи, че предметът на поръчката включва 
дейности, еднакви или сходни с предемета на настоящата обществена поръчка.  
3.2. За обект: СМР по преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на 
Административен съд - гр. Добрич е представена препоръка, в която липсва информация за дейностите, изпълнени по 
договора. В референцията е посочено, че срокът на изпълнение е от 18.05.2013 г. до 26.12.2014г., което не съответства на 
декларираната от участника в образец №4 дата (15.12.2015 г.), на която е приключило изпълнението.  
 Участникът следва да попълни коректо декларация Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Образец №4 
с посочване на датата на приключване на договора, както и да представи друго доказателство за изпълнения договор, от 
което да са видни изпълнените по него дейности, с цел съпоставянето им с дейностите, посочени в настоящата 
обществена поръчка. 
3.3. За обект: Ремонт и преустройство сутерен западно крило (дъга) на Икономически университет - гр. Варна е 
представена референция, в която липсва информация за дейностите, изпълнени по договора. 
  На основание чл. 68, ал.11, т.1 от ЗОП комисията направи справка в Регистъра на обществените поръчки, където 
са публикувани информация за сключен договор (ID 559977) и информация за изпълнението на договора (ID 585540). На 
електронната страницата на агенцията в описание на поръчката са обявени дейности, които са еднакви или сходни с 
предмета на настоящана обществена поръчка.  
3.4. За обект: Изпълнение на строителни работи по част „Архитектура“ на обект „Регионално депо за отпадъци - 
Стожер“ е представена препоръка, в която е посочено, че по договора са извършени дейности единствено по част 
архитектура. В референцията не е посочена дата, на която е приключило изпълнението. 
 Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
3.5. За обект: Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на западно крило в 
историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок 1 на ИУ - Варна е представено  удостоверение, в което 
липсва информация за дейностите, изпълнени по договора. 
 На основание чл. 68, ал.11, т.1 от ЗОП комисията направи справка в Регистъра на обществените поръчки на 
електронната страницата на АОП, както и на електронната страница на Икономически университет - Варна, в Профила на 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586254&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=616159&newver=2
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купувача на интернет адрес: http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=4933, където е публикувана Техническата 
спецификация на поръчката, от която е видно, че са предвидени дейности, които са еднакви или сходни с  предмета на 
настоящата обществена поръчка.  
 
4. Оферта на „Зебра“ ООД - гр. Аксаково 
4.1. За обект: СМР на обект: „Основен ремонт на болнични стаи и кабинети на клиника по детски болести с интензивен 
сектор, находящи се на 5 етаж, ляво полукрило на МБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна“ е представена препоръка от 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, в която липсва информация за стойността на договора, както и дейностите, 
извършени по него. 
 От договора, наличен при възложителя, комисията констатира, че дейностите, изпълнени по него са еднакви или 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  
4.2. За обект: СМР на 3 сгради: Ректорат, Медицински колеж и Филиал 2 Аудитория „Вл. Иванов“ на територията на 
МБАЛ „Св. Марина“ - Варна са представени копие на договор и копия на фактури, като в посочените доказателства липсва 
информация, че са изпълнени дейности по част отоплителна инсталация.    

 Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
 4.3. За обект: СМР на обект: Ремонт на котелно помещение на Градска художествена галерия - Варна са представени 
копие на договор, копие на фактура и копие на Тристранен протокол за приемане на извършените СМР и определяне на 
гаранционни срокове, в които липсват доказателства, че са изпълнени дейности по части: ВиК, електроинсталации и 
отоплителна инсталация.    

 Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
4.4. За обект: Изпълнение на довършителни СМР на обект: Нов международен пътнически терминал на летище Варна е 
представено удостоверение, в което липсва информация са изпълнени дейности по части: електроинсталации и 
отоплителна инсталация.  

Участникът следва да посочи друг договор в Декларация- справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 

Предвид горното участникът следва да представи нова Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП- образец 
№4 с коректно попълнени данни. 
   
5. Оферта на „Весела“ ООД - гр. Варна 
5.1. За обект: Латексово боядисване на стени и тавани на територията на НКБ с обща площ 10 000 кв.м., с 
предварително изкърпване на стени и тавани с обща площ 5 000 кв.м. по приложена спецификация на отделните 
видове материали и работи е представено удостоверение за добро изпълнение от което е видно, че по договора са 
изпълнени дейности само по част архитектура.  

 Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
5.2. За обект: Извършване на СМР на помещенията на операционна зала и предзала на сектор Електрокар-
диостимулация към клиника по кардиология е представено удостоверение за добро изпълнение, в което липсва 
информация за извършени дейности по част ВиК.  

  Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
5.3.  За обект: Изграждане на вътрешна инсталация на система „пациент-медицинска сестра“ в АГ отделение, Вътрешно 
отделение, Неврологично отделение и Детско отделение на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ АД -  
гр. Разград е представено удостоверение за добро изпълнение от което е видно, че по договора са изпълнени дейности 
само по част електроинсталации. 

  Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
5.4. За обект: Изграждане на вътрешна медицинска газова система в АГ отделение, Вътрешно отделение, Неврологично 
отделение и Детско отделение на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ АД - гр. Разград  е представено  удостоверение за добро 

http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=4933
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изпълнение, от което е видно, че по договора са изпълнени дейности само по част електроинсталации. 
  Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 

спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
5.5. За обект: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Попово в изпълнение на 
визията за деинституционализацията на децата в риск е представено удостоверение за добро изпълнение в което е 
записано, че обектът е със застроена площ 375 м2, а разгъната му площ е 718 м2. Комисията счита, че обектът не е от 
втора категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, каквото е изискването на 
възложителя. 

  Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
5.6. За обект: Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св.Св. Константин 
и Елена“  е представено копие на Протокол №1 за установяване за заплащане на натурални видове строителни и 
монтажни работи, от което е видно, че са извършени дейности по части: архитектура, ВиК и електроинсталации, но липсва 
информация за извършени дейности по част отоплителна инсталация. Освен това с оглед описанието на обекта, 
комисията счита, че същият не е от втора категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи, каквото е изискването на възложителя. 

  Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 
5.7. За обект: Ремонт и привеждане на сградата на хотелски комплекс „Космос“ - „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна, 
в съответствие с хигиенните и противопожарните норми“ е представено копие на Протокол №1 за установяване за 
заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, от което е видно, че са извършени дейности единствено 
по част архитектура. Освен това с оглед описанието на обекта, комисията счита, че същият не е от втора категория, 
съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, каквото е изискването на възложителя. 

  Участникът следва да посочи друг договор в Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - образец №4, за да 
спази изискването на възложителя за изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и да представи доказателства за изпълнението му. 

Предвид горното участникът следва да представи нова Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП- образец 
№4 с коректно попълнени данни. 

 
6. Оферта на „Солей 06“ ООД - гр. Варна 
6.1. За обект: Ремонт и преустройство на учебния център на ГДИН в гр. Плевен в удостоверението за добро изпълнение е 
посочено, че общата стойност на изпълнените по договора дейности е в размер на 477 669,91 лв. без включен ДДС. В 
Декларация - справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП- образец №4 участникът е посочил стойност 427 122,36 лв. без ДДС. 
Очевидно, е че е допусната техническа грешка, тъй като същата сума е вписана и в друго удостоверение, издадено от 
същия възложител, но по друг договор. 
6.2.  За обект: Силозно стопанство за съхранение на зърнени храни и навеси за паркиране на селкостопанска техника в 
с. Секулово е представено удостоверение за добро изпълнение, издадено от ЕТ „Христо Попов 91“ на 21.12.2015г., в което 
липсват данни за контакт с лицето, което го е издало, в противоречие с изискването на т.2.2 от минималните изисквания 
за техническите възможности на учасниците, поставени от възложителя в Раздел III.2.3) на Обявлението по настоящата 
обществена поръчка. В референцията е посочено, че са изпълнени СМР по части: архитектура, ел, ВиК, дограма и ОВК.
  
 Участникът следва да уточни ЕТ „Христо Попов 91“ в какво качество издава горепосоченото удостоверение, както 
и да представи надлежно доказателство, че е извършил в действителност дейности по части: архитектура, ВиК, 
електроинсталации и отоплителна инсталация на обект „Силозно стопанство за съхранение на зърнени храни и навеси за 
паркиране на селкостопанска техника в с. Секулово”.  
6.4. За обект: Силози за съхранение на зърно е представено удостоверение за добро изпълнение, издадено от 
„Добруджанска земя“ ООД, в което липсват данни за контакт с лицето, което го е издало, в противоречие с изискването на 
т.2.2 от минималните изисквания за техническите възможности на учасниците, поставени от възложителя в Раздел III.2.3) 
от Обявлението по настоящата обществена поръчка. 
  Участникът следва да уточни „Добруджанска земя“ ООД в какво качество издава горепосоченото удостоверение, 
както и да представи надлежно доказателство, че е извършил в действителност дейности по части: архитектура, ВиК, 
електроинсталации и отоплителна инсталация на обект „Силози за съхранение на зърно“ в действителност са извършени 
дейности по части: архитектура, ВиК, електроинсталации и отоплителна инсталация.  




