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

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 07.04.2016 г. в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-285/07.04.2016 г. на 
Директор „Икономически дейности“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова  - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Светослав Стоянов  - ръководител Направление „Техническа поддръжка и  
       строителство“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

2. инж. Даниела Господинова - експерт маркетинг в Направление МД и ТИО в МБАЛ „Света 
        Марина“ ЕАД; 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Михаела Ганева  - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, 
се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в процедура по реда на Глава 

Осма „а“ от ЗОП за:  
1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. 

Варна;  
2. Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка за нуждите на МБАЛ 

 „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна. 
На заседанието на комисията присъства Бистра Ганчева Георгиева, представител на „Офис 

консумативи“ ООД, ЕИК 201417931, която представи писмено пълномощно от законния 
представител на дружеството. 

Председателят на комисията обяви, че за участие в процедурата са постъпили 4 (четири) 
оферти, както и че предложения след обявения за това краен срок не са били представени, след 
което членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, 
ал. 1 и 2 от ЗОП.  

I. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване при възложителя, както следва: 
1. Оферта с вх. № ВК-648 от 05.04.2016 г.; 10:50 ч. на ЕТ „Вертикал-Руси Манолов“, ЕИК 

833010636. 
  Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция №1.  
 Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на папка, съдържаща 
документи с номера от 1 до 27 и от 29 до 34, както и запечатан плик с надпис „Плик №2 - 
Предлагана цена“. Г-жа Бистра Георгиева („Офис консумативи“ ООД) подписа на гърба всички 
страници, представляващи техническото предложение на участника. Юрисконсулт Чобанова 
отвори плик №2 и установи наличието на документ с номерация на страницата „28“ в долния 
десен ъгъл и надпис „Ценово предложение“, както и CD с надпис „Ценово предложение по об. 
позиция 1“. Г-жа Бистра Георгиева („Офис консумативи“ ООД) изписа трите си имена, името на 
участника, който представлява, и се подписа на лицевата страна на ценовото предложение на 
участника, възлизащо на 25 587,24 лв. с включен ДДС. Инж. Стоянов и инж. Господинова 
направиха справка в документацията и публичната покана по процедурата и установиха, че 
ценовото предложение на участника не надхвърля обявения от възложителя финансов ресурс за 
обособена позиция 1, който е 25 650 лв. с включен ДДС. Въз основа на гореизложеното членовете 
на комисията единодушно решиха да допуснат офертата на ЕТ „Вертикал-Руси Манолов“, до по-
нататъшно участие в процедурата. 

2. Оферта с вх. № ВК-671 от 06.04.2016 г.; 12:35 ч. на „Офис консумативи“ ООД, ЕИК 
201417931.  

 Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция №2.  
 Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на 3 три отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика както следва: „Плик №1 - Документи за подбор“; „Плик 
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№2 - Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Плик №3 - Ценово предложение“. 
Юрисконсулт Чобанова отвори плик №1 и установи наличието на документи с номерация от 1 до 
13. Председателят на комисията отвори Плик №2 и откри в него техническото предложение на 
участника, представляващо стр. 14 от офертата. В Плик №3 комисията откри страници с номера от 
15 до 19, както и CD с надпис „Ценово предложение от „Офис консумативи“ ООД“. Юрисконсулт 
Чобанова съобщи ценовото предложение на участника, възлизащо на 25 686 лв. с включен ДДС. 
Инж. Стоянов и инж. Господинова направиха справка в документацията и публичната покана по 
процедурата и установиха, че ценовото предложение на участника не надхвърля обявения от 
възложителя финансов ресурс за обособена позиция 2, който е 25 800 лв. с включен ДДС. Въз 
основа на гореизложеното членовете на комисията единодушно решиха да допуснат офертата на 
„Офис консумативи“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

3. Оферта с вх. № ВК-672 от 06.04.2016 г.; 13:00 ч. на Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099. 
  Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция №2.  
 Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на папка, съдържаща 
документи, номерирани от 1 до 19, заедно с техническото предложение на участника, 
номерирано от 1-ва до 6- та страница, както и запечатан плик с надпис „Кооперация „Панда“ - 
Плик Предлагана цена“. Г-жа Бистра Георгиева („Офис консумативи“ ООД) подписа всички листи 
от техническото предложение на участника. Юрисконсулт Чобанова отвори плика „Предлагана 
цена“ и установи наличието на 5 листа, представляващи ценовото предложение на участника, 
заедно със CD без надпис. Ценовото предложение на участника, възлизащо на 27 410,79 лв. с 
включен ДДС, бе подписано от г-жа Бистра Георгиева („Офис консумативи“ ООД), която на 
лицевата страна на последния лист изписа трите си имена и името на участника, който 
представлява. Председателят на комисията обяви, че ценовото предложение на участника 
надхвърля обявения от възложителя финансов ресурс за обособена позиция 2, който е 25 800 лв. 
с включен ДДС. Въз основа на гореизложеното членовете на комисията единодушно решиха 
участникът Кооперация „Панда“ да дъде предложен за отстраняване от по-нататъшно участие в 
процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 101б, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

4. Оферта с вх. № ВК-674 от 06.04.2016 г.; 15:05 ч. на „Хестия“ ЕООД, ЕИК 148008157. 
  Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция №2.  
 Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на документи, номерирани от 1 
до 20 включително. Участникът е приложил и CD с надпис „Ценово предложение на „Хестия“ 
ЕООД“. Г-жа Бистра Георгиева („Офис консумативи“ ООД) подписа на гърба лист № 14, 
представляващ техническото предложение.  Ценовото предложение на участника (от стр.16 до 
стр. 19 вкл.), възлизащо на 24 434,36 лв. с включен ДДС, бе подписано от г-жа Бистра Георгиева 
(„Офис консумативи“ ООД), която на лицевата страна на последния лист изписа трите си имена и 
името на участника, който представлява. Председателят на комисията обяви, че ценовото 
предложение на участника не надхвърля обявения от възложителя финансов ресурс за обособена 
позиция 2, който е 25 800 лв. с включен ДДС. Въз основа на гореизложеното членовете на 
комисията единодушно решиха да допуснат офертата на „Хестия“ ЕООД, до по-нататъшно участие 
в процедурата. 
 С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 
 

II. Членовете на комисията се събраха отново в 13:00 часа и продължиха своята работа с 
подробно разглеждане на документите на участниците, допуснати до този етап от процедурата. 

1. По отношение на оферта с вх. № ВК-648 от 05.04.2016 г. на ЕТ „Вертикал-Руси Манолов“, 
ЕИК 833010636 комисията констатира следното: 

1.1. Представени са допълнително освен изисканите от Възложителя документи и следните: 
копия на сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, разрешение за търговия 
на едро с медицински изделия, приложение към разрешението и разрешение за промяна.  

1.2. Представена е декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в която 
участникът е посочил, че информацията, съдържаща се в техническото предложение да се счита 
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за конфиденциална, тъй като съдържа технически тайни. Съгласно предоставеният от 
възложителя образец №13 при попълването на декларацията е необходимо да се посочат 
конкретната част/части от техническото предложение, за които се отнася конфиденциалността. 
Участникът никъде не е посочил кои части от техническото му предложение представляват 
технически тайни. В тази връзка комисията счита, че тази декларация не е попълнена коректно и 
няма да се вземе под внимание. 

1.3. В техническото предложение участникът е оферирал следното: 
- срок за изработка и доставка - 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на 
заявката; 
- гаранционен срок - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-
предавателн протокол за доставка; 
- срок на отстраняване на възникнала повреда - до 2 (два) работни дни или 48 (четиридесет и 
осем) часа, считано от часа на получаване на заявката. 
*В техническото си предложение участникът е посочил и срок на монтаж, като в образец 
№12 това изискване е поставено само за обособена позиция 2, въз основа на което комисията 
няма да го взима под внимание. 
 След като обстойно се запознаха с всички представени от участника в процедурата 
документи, членовете на комисията установиха, че офертата на ЕТ „Вертикал-Руси Манолов“, ЕИК 
833010636 отговаря на изискванията на възложителя, заложени в публичната покана и 
документацията по настоящата обществена поръчка. Тъй като това е единствената оферта на 
участник по обособена позиция 1, комисията предлага на Директор „Икономически дейности“ да 
сключи договор с ЕТ „Вертикал-Руси Манолов“, ЕИК 833010636, за изработване и доставка на 
медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна. 
 

2. С оглед на това, че в офертата си участникът „Хестия“ ЕООД, ЕИК 148008157, е предложил 
по-ниска цена от другия допуснат до този етап от процедурата участник „Офис консумативи“ ООД, 
ЕИК 201417931, комисията реши да разгледа първо неговата оферта. 

2.1.  Представена е декларация за конфиденциалност по чл.  33, ал. 4 от ЗОП, в която участникът 
е посочил, че информацията, съдържаща се в ценовото му предложение, следва да се счита за 
конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни. Съгласно предоставеният 
от възложителя образец №13 при попълването на декларацията е необходимо да се посочат 
конкретната част/части от техническото предложение, за които се отнася конфиденциалността. 
Комисията счита, че стойността на мебелите не представлява техническа и/или търговска тайна, 
предвид факта, че наименованието, описанието на всяка една мебел и приблизителните размери 
са предварително посочени от възложителя.    

2.2.  В техническото предложение участникът е оферирал следното: 
- срок на изработка и доставка - 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на заявката; 
- срок на монтаж - до 3 (три) работни дни, след подадена от възложителя заявка за монтаж; 
- гаранционен срок - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-
предавателен протокол за доставка и монтаж, с отразяване в него на приключилите дейности, без 
забележки и в пълен обхват; 
- срок на отстраняване на възникнала повреда - до 3 (три) работни дни или 72 (седемдесет и два) 
часа, считано от часа на получаване на заявката.  
 След като обстойно се запознаха с всички представени от участника в процедурата 
документи, членовете на комисията установиха, че офертата на „Хестия“ ЕООД, ЕИК 148008157 
отговаря на изискванията на възложителя, заложени в публичната покана и документацията по 
настоящата обществена поръчка. 

Тъй като в ценовото си предложение участникът е предложил по-ниска цена по обособена 
позиция 2 от другия допуснат до този етап от процедурата участник „Офис консумативи“ ООД, 
комисията предлага на Директор „Икономически дейности“ да сключи договор с „Хестия“ ЕООД, 
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,Qara : LL.O4.20L6 r.
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