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МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ГР.  ВАРНА 

Утвърждавам: ......................... 
Директор „Икономически дейности“, 
Марта  Александрова  Дракова, 
упълномощено  лице  по чл. 7, ал. 1 ЗОП, 
съгласно Заповед № Р-355/11.05.2016 г. 
на Изпънителния директор на  
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  
в процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет: 

„Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се 
на територията на Технически университет, 

гр. Варна, ул. „Студентска“ №1“, 
открита с Решение № Р-459/24.07.2017 г. 

Настоящата покана се издава на основание чл. 64, ал. 2 от ППЗОП и съдържа: 

Раздел I ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.  
Раздел II  ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Раздел III КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
Раздел IV МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ. 
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I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Предмет на поръчката 

 Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за осигуряване годността и нормалната 
експлоатация на котел ЕКМ12 („Съоръжение/то”), находящ се на територията на Технически университет гр. 
Варна, ул. „Студентска“ №1, прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова 
инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура, осигуряващи 
безопасната експлоатация и работа на котела, за срок от една година („Услуги/те”). Обхватът на поръчката се 
отнася до частта от съоръжението, която се намира на територията на Техническия университет. 

2. Обособени позиции 
 Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. 

Мотиви: Предметът на поръчката включва една дейност, поради което разделянето на обособени 
позиции е неприложимо. 

  Не се допуска представяне на варианти в офертата. 
3. Място на изпълнение на поръчката - Технически университет гр. Варна, находящ се на  

ул. „Студентска“ № 1, включително прилежащата към котела водопреносна и паропреносна система, газо-
нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура. 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
1. Изисквания към изпълнението на поръчката: 

1.1. Ежедневен външен преглед на съоръжението, включващ проверка на:  
 1.1.1. работата на помпите;   

1.1.2. показанията на контролните уреди;  
 1.1.3. електрозахранването и оперативните вериги;  
 1.1.4. изправността на средствата за измерване; 
 1.1.5. защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол; 

 1.1.6. обща механична проверка. 
1.2. Периодично, но не по-малко от веднъж седмично, проверка на: 

 2.2.1. електронното управление;  
 2.2.2. своевременното задействане на газсигнализацията; 
 2.2.3. нормалната работа на аварийната вентилация;  
 2.2.4. херметичността на уредбата по газовата и водната части;  
 2.2.6. правилната настройка на работните и аварийните термостати (пресостати) на котела; 
 2.2.6. автоматичното управление на горелката и нейните защити;  
 2.2.7. чистотата на горивните филтри; 
 2.2.8. херметичността на инсталацията в Газорегулиращо и измервателно табло (ГРИТ). 

1.3. Водене на сменен дневник, съгласно чл. 200 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на съоръжения под налягане (НУБЕТНСН), в  който  се  отразяват: 

 3.3.1. откритите при проверките неизправности, дефекти и отклонения от технологичния режим; 
 3.3.2. показанията на средствата, измерващи работните параметри на съда; 
 3.3.3. датата и часа на възникналите аварийни спирания и причините за тях; 
 3.3.4. техническото състояние на котелната система; 
 3.3.5. резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти. 

1.4. Подготвяне и организиране на периодичните технически прегледи, извършвани от органите за 
технически надзор съгласно действащото законодателство и водене на съответните ревизионни 
книги, съгласно чл. 264 от НУБЕТНСН.  

1.5. Организиране на 24 часово дежурство за гарантиране непрекъсната работа на съоръжението.  
1.6. Участникът следва да разполага с: 

 2.6.1. помещенията, където е разположено съоръжението;  
 2.6.2. стационарна телефонна линия; 
 2.6.3. мобилна телефонна линия.  

1.7. Участникът следва да представи описание на техническото оборудване за осигуряване на 
качестветното изпълнение на услугата. 

1.8. При авария следва да се осигури алтернативно топлоподаване.  
1.9. Участникът следва да осигури най-малко две цистерни с вместимост поне 50 000 литра всяка за 

съхраняване на резервното гориво. 
2. Допълнителни изисквания 
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2.1 Обслужването и поддържането на съоръжението трябва да е в съответствие с Наредба за 
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане 
(НУБЕТНСН) и действащата нормативна уредба в Република България; 

2.2   Участникът, избран за Изпълнител, следва да отговаря за безопасната експлоатация на съоръжението  
и да представлява Възложителя пред органите за технически надзор; 

2.3   Участникът, избран за Изпълнител, следва да не допуска съоръжението да бъде обслужвано от лица, 
които не притежават необходимата степен на правоспособност, съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за 
условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по 
обслужване на парни и водогрейни котли; 

2.4   Участникът, избран за изпълнител, следва да притежава необходимите материално-технически 
условия и средства за извършване на Услугите; 

2.5  Участникът, избран за Изпълнител, следва да поддържа съоръжението технически изправно; 
2.6  Участникът, избран за Изпълнител, следва да информира Възложителя в срок до 2 работни дни 

предварително за необходимостта от текущ ремонт, както и да го информира своевременно за 
отклоненията в нормалното функциониране на съоръжението; 

2.7  Участникът, избран за Изпълнител, следва при изпълнението на Услугите да влага само материали, 
отговарящи на нормативните изисквания и стандарти, както и да осигури доставка на резервни части 
и/или консумативи във възможно най-кратък срок. Стойността на резервните части и/или 
консумативите е за сметка на Възложителя след предварително съгласуване и одобряване на оферта 
от негова страна.   

2.8  Участникът, избран за изпълнител следва един път годишно в рамките на 15 календарни дни да 
направи пълна профилактика на съоръжението, без това да нарушава графика на топлоподаване към 
Възложителя; 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 Поръчката ще бъде възложена въз основа на критерий най-ниска цена. 
 Предложената от участника цена: 

 1. следва да включва всички разходи за изпълнение на Услугите, включително и разходите за 
персонала, който ще изпълнява поръчката, като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други 
разноски, направени от изпълнителя;  
 2. е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна; 
 3. следва да включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Услугите, както и дължимите 
данъци и такси. 
 Финансовият ресурс, определен от възложителя, за настоящата поръчка, е 168 000 (сто шестдесет и 
осем хиляди) лева без включен ДДС, съответно до 201 600 (двеста и една хиляди и шестотин) лева с включен 
ДДС, за период от една година, като по време на провеждане на преговорите участникът не може да 
предложи цена, надвищаваща горепосочената. 
 Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, която подлежи на оценяване, е с повече 
от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, 
която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

IV. МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ. 
 Преговорите с поканения участник ще се проведат на 27.07.2017 г. от 11:00 часа в кабинета на 

Директор „Икономически дейности“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се на адрес: гр. Варна, бул. 
„Христо Смирненски“ № 1, стая 116 на високото тяло. 

 


