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Р Е Ш Е Н И Е 
№ Р-578/11.09.2015 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
 

На основание Чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП и отразени резултати в Протокол 1 от 26.06.2015 г., 
Протокол 2 от 21.08.2015 г., Протокол 3 от 07.09.2015 г., Протокол 4 от 08.09.2015 г. и Протокол 5 
от 11.09.2015 г., съставени в изпълнение на чл. 72 от ЗОП от назначената със Заповед Р-
93/10.02.2015 г. комисия за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, за избор на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, реконструкция и промяна на 
предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в 
стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна", открита с Решение № Р-321 от 
14.05.2015 г. на Директор "Икономически Дейности"- Марта Дракова, упълномощено лице с 
Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г., обнародвана в регистъра към Агенцията за обществени 
поръчки с обявление номер 666927 на 14.05.2015 г. (Процедурата) 

 
О Б Я В Я В А М 

I. Класираните участници в Процедурата са, както следва: 
На Първо място: „Планекс” ООД, със седлаище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9010, ул. 

„Димитър Икономов” № 21, тел.: 052 388 660 факс: 052 388 670, e-mail: 
office@planex.bg; 

На Второ място: "Консорциум „Света Марина 2015”", със седлаище и адрес на управление 
гр. Варна, п.к. 9010, ул. „Ян Хунияди” № 31, офис 306, тел.: 052 601 547 факс: 
052 601 547, e-mail: panow@abv.bg; 

 
II. Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка е „Планекс” ООД. 

 
III. Отстранените от Процедурата участници и мотивите за тяхното отстраняване 

са, както следва: 

1. "Миг Маркет" ООД- оферта с Вх. № ВК– 1190/25.06.2015 г. 
С Протокол № 2/21.08.2015 г., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията, назначена да 

проведе процедурата (Комисията), е поискала от участника да представи следните документи, 
които не са били налични в плик 1 „Документи за подбор” на неговата оферта: 

1.1. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация стерилно помещение – 
Н.1/С.1” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на 
материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции както следва: 1* 
(само за рекуператора и топлообменника); 2* (за Външно тяло на инверторна термопомпена 
VRF/VRV система с номинални параметри: Qохл.=28kW; Qот.=31,5kW; Qел.=8kW; U=380V към 
Климатична рекуперционна камера СТЕРИЛНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри съгласно 

фирмата производител/ - 22 m, металоконструкция - 80kg) и 4* (за Ел. нагревателна секция 
500х300 – 9 kW с управление). 

1.2. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация опаковъчно помещение – 
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Н.3/С.3” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на 

материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: 1* (само за 
рекуператора и топлообменника); 2* (за Външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV 
система с номинални параметри: Qохл.=40kW; Qот.=45kW; Qел.=13kW; U=380V - 2 БРОЯ към 
Климатична рекуперционна камера ОПАКОВЪЧНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри 
съгласно фирмата производител/ - 24m, металоконструкция - 140kg); 3* (за Табло управление 
камера и външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV система) и 4* (за 
Ел.нагревателна секция 600х500 - 24kW с управление). 

1.3. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация миялно помещение – 
Н.2/С.2” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на 
материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: 1* (само за 
рекуператора и топлообменника); 2* (Външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV 

система с номинални параметри: Qохл.= 28 kW; Qот.= 31,5 kW; Qел.= 8 kW; U=380V към 
Климатична рекуперционна камера МИЯЛНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри 
съгласно фирмата производител/ - 17m, металоконструкция – 80 kg); 3* (Табло управление 
камера и външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV система). 

1.4. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация - управител и битовки” не са 

представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, 
машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиция 1* (Инверторна термопомпена 
сплит система 9000Btu/h с вътрешно тяло за висок стенен монтаж и параметри: Qохл.=1,3-
2,5-3,2kW; Qот.=1,3-2,8-4,7kW; Qел.=1,3kW; U=220V, комплект стойки и крепежи). 

1.5. За частта от количествената сметка, касаеща „Отопление” не са представени 
сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и 

елементите, които ще бъдат монтирани, по позиция 21* (Обезвлажнител компресорен с 
производителност 24l/24h; Qел.=400W; U=220 с включен кондезопровод). 

1.6. За частта от количествената сметка, касаеща „електрически инсталации- Изграждане на 
нови вътрешни ел. инсталации (силова и осветителна)” не са представени сертификати за 
произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще 
бъдат монтирани, по позиции: 40* (Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ - с.1 
по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -71); 41* (Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ 
- с. 2 по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -72); 42* (Доставка и монтаж на главно разпределително 
табло ГРТ - с. 3 по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -73), 43* (Доставка и монтаж на разпределително 
табло РТ - ОВК -4.2 (с място на тт - АНU - 4.2) по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -74) и 44* (Доставка и 
монтаж на  разпределително табло РТ - персионал по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -75). 

След проверката на предоставените от участника документи Комисията е констатирала, че 

участникът не е предоставил документи за техническите параметри на следните компоненти на 
климатичните камери: 

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

Не са посочени също така и конкретните машини, които ще бъдат монтирани. 
Във връзка с гореописаното участникът при подаване на своята оферта не се е съобразил с 

изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП, поради което на основание чл. 69, ал. 1 т. 1, във връзка с 
чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП, Участникът се отстранява от процедурата. 

2. "Промишлено и гражданско строителство" ООД- оферта с Вх. № ВК– 1197/25.06.2015 г. 
С Протокол № 2/21.08.2015 г., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е поискала от 

участника да представи следните документи, които не са били налични в плик 1 „Документи за 
подбор” на неговата оферта: 

2.1. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация стерилно помещение – 




