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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

“СВЕТА МАРИНА” ЕАД- ВАРНА 
 

ПРОТОКОЛ № 5 

 
Днес 11.09.2015 г., Комисията назначена със Заповед № Р-

436/26.06.2015 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., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Табаков- Юрисконсулт на МБАЛ ”Света 
Марина” ЕАД; 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Инж. Светослав Стоянов– Ръководител направление „Техническа 

поддръжка и строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД; 

2. Инж. Павел Щерев- Началник отдел „ОМНА” в МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД; 

3. Инж. Петър Петров– Началник отдел „Енергиен” в МБАЛ ”Света 
Марина” ЕАД; 

4. Николина Христова- Техник, инвеститорски контрол в МБАЛ 

„Света Марина” ЕАД 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

Инж. Чавдар Нихтянов– Енергетик в отдел „Енергиен” към 
направление „Техническа поддръжка и строителство” в МБАЛ „Света Марина” 
ЕАД, 

се събра, за да отвори и разгледа ценовите предложения на участниците, 
допуснати до този етап на процедурата.  

На отварянето присъства Видка Панчева Николова, упълномощена от Христо 
Атанасов Димитров, в качеството му на Управител на „Планекс” ООД. 

Председателят на Комисията Георги Табаков обяви оценките на допуснатите 
участници по показатели К2 и К3. 
След това Комисията пристъпи към отварянето на ценовите предложения по 

реда на тяхното подаване при Възложителя, както следва: 
1. Ценовото предложение на „Планекс” ООД бе отворено от председателя на 

комисията, който оповести на присъстващите елементите на ценовото 
предложение на участника. 
2. Ценовото предложение на "Консорциум „Света Марина 2015”" бе отворено 

от председателя на комисията и подписано от представителя на „Планекс” 
ООД- Г-жа Видка Николова. Председателят на комисията 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 оценяване на ценовите 

предложения и класиране на офертите на допуснатите участници. 
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 „Предлагана цена по КСС”- К1 
„Планекс” ООД е предложило цена 769 760,46 лв., с включен ДДС, а 

"Консорциум „Света Марина 2015”" е предложил цена 774 007,34 лв., с 
включен ДДС. 
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Въз основа на посочената в документацията на процедурата методика за 

оценка на офертите участниците получават следните точки: 
„Планекс” ООД- 60 т.; 
"Консорциум „Света Марина 2015”"- 59,67 т. 

 
След това Комисията сумира така получените резултати с оценките на 

участниците по показатели К2+К3 (посочени в протокол за работата на 
комисията № 4 от 08.09.2015 г), в резултат на което се получиха следните 
окончателни резултати:  

„Планекс” ООД- 99,48 точки; 
"Консорциум „Света Марина 2015”"- 80,18 точки. 

Възоснова на горепосочените резултати Комисията класира допуснатите 
участници както следва:  

 

На първо място „Планекс” ООД с 99,48 точки. 

На второ място "Консорциум „Света Марина 2015”" с 80,18 точки. 

 
Комисията предлага на Директор „Икономически дейности”, да сключи 
договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място 

участник „Планекс” ООД. 
 

Кратко описание на предложенията на допуснатите участници: 
1. Оферта с Вх. No ВК – 1200/25.06.2015 г. на „Планекс” ООД. 
„Планекс” ООД в офертата си е предложило следните условия: 

Срок за изпълнение в дни: 77 дни.  
Гаранционен срок: 60 месеца; 

Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок 
за подаване на оферти. 

Елементи на ценообразуване: 
-Часова ставка 3,20 лв./ч.ч.; 

-Допълнителни разходи върху труда 80 % от часовата ставка; 

-Допълнителни разходи върху механизацията 30 % от стойността на 
механизацията; 

-Доставно-складови разходи върху материалите 8 % от стойността на 
материалите, вложени за 
съответните РСМР; 

-Печалба 5 % от стойността на 

съответната РСМР; 

 
2. Оферта с Вх. No ВК– 1202/25.06.2015 г. на "Консорциум „Света Марина 

2015”". 
"Консорциум „Света Марина 2015”" в офертата си е предложил следните 

условия: 
Срок за изпълнение в дни: 75 дни. 
Гаранционен срок: 60 месеца; 

Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от крайния срок 
за подаване на оферти. 

Елементи на ценообразуване: 
-Часова ставка 3,00 лв./ч.ч.; 

-Допълнителни разходи върху труда 100 % от часовата ставка; 

-Допълнителни разходи върху механизацията 45 % от стойността на 

механизацията; 
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-Доставно-складови разходи върху материалите 5 % от стойността на 

материалите, вложени за 
съответните РСМР; 

-Печалба 8 % от стойността на 
съответната РСМР. 

 
Списък на отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване 
1. "Миг Маркет" ООД- оферта с Вх. № ВК– 1190/25.06.2015 г. 

Участникът не е представил документи за техническите параметри на 
следните компоненти на климатичните камери: 

а) Рекуператори; 
б) Топлообменници; 
в) Външни тела. 

Не са посочени конкретните машини, които ще бъдат монтирани. 
По този начин участникът при подаване на своята оферта не се е съобразил с 

изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП. 
Във връзка с горното, на основание чл. 69 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 56, ал. 
1, т. 13 от ЗОП, Комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от 

процедурата. 
 

2. "Промишлено и гражданско строителство" ООД- оферта с Вх. № ВК– 
1197/25.06.2015 г. 
Участникът не е представил документи за техническите параметри на 

следните компоненти на климатичните камери: 
а) Рекуператори; 

б) Топлообменници; 
в) Външни тела. 
Не са посочени конкретните машини, които ще бъдат монтирани. 

По този начин участникът при подаване на своята оферта не се е съобразил с 
изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП. 

Във връзка с горното, на основание чл. 69 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 56, ал. 
1, т. 13 от ЗОП, Комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от 
процедурата. 

 
Документи предадени на Директор ИД: 

1. Протокол 1 от 26.06.2015 г.– 1 брой. 
2. Протокол 2 от 21.08.2015 г.– 1 брой. 

3. Протокол 3 от 07.09.2015 г.– 1 брой. 
4. Протокол 4 от 08.09.2015 г.– 1 брой  
5. Протокол 5 от 11.09.2015 г.– 1 брой  

6. Оферта с Вх. № ВК– 1190/25.06.2015 г. на "Миг Маркет" ООД; 
7. Оферта с Вх. № ВК– 1197/25.06.2015 г. на "Промишлено и гражданско 

строителство" ООД; 
8. Оферта с Вх. № ВК – 1200/25.06.2015 г. на "Планекс" ООД; 
9. Оферта с Вх. № ВК– 1202/25.06.2015 г. на "Консорциум „Света Марина 

2015”"; 
10. Копие на писмо изх. № АД-1836/25.08.2015  г. до "Миг Маркет" ООД; 

11. Копие на писмо изх. № № АД-1837/25.08.2015  г. до "Промишлено и 
гражданско строителство" ООД; 

12. Копие на писмо изх. № № АД-1838/25.08.2015  г. до "Планекс" ООД; 

13. Копие на писмо изх. № № АД-1839/25.08.2015  г. до "Консорциум „Света 
Марина 2015”"; 

14. Допълнително представени документи на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП 




