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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 
 

Днес, 28.07.2015 г. в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед №Р-500/28.07.2015 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:  Михаела Ганева - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр.Варна 
 
ЧЛЕНОВЕ: 
   Неделчо Илиев - Ръководител направление „МТС, Автотранспорт и ВВС“ в МБАЛ  
   ”Света  Марина” АД - гр. Варна; 
   Николай Николов - Ръководител направление „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света Марина“ 
   ЕАД - гр. Варна; 
 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:  Нюлюфер Якуб - експерт „Маркетинг“ в напр. „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света Марина“ 
   ЕАД - гр. Варна, 

 
 

в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масова информация и на други лица и след подписване от всички членове 

на комисията на декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, отвори и разгледа получените в отговор на публична 

покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП  предложения за закупуване на нов седемместен автомобил с 

фабрично инсталирана метан-газова уредба, както следва: 

 

1. Оферта с вх. № ВК–1389/23.07.2015 г. на „Авточойс“ ООД - гр. Велико Търново, ЕИК 104056734 . 

Офертата съдържа два плика - Плик №1 „Документи за подбор“ и Плик №2 „Предлагана цена“.  

В Плик №1 се съдържат следните документи: 

 Представяне на участника; 

 Техническо предложение; 

 В Плик №2 се съдържа ценовото предложение на оферта с вх. №ВК–1389/23.07.2015г. на фирма 

„Авточойс“ ООД – гр. Велико Търново.  

 

2. Оферта с вх. № ВК–1400/24.07.2015 г. на „Автотрейд“ ООД - гр. Варна, ЕИК 041066865. 

Офертата съдържа един общ плик със следните документи: 

 Представяне на участника; 

 Техническо предложение; 

 Ценова оферта. 

 

 Съпоставянето на всички изисквания на възложителя с предложенията на участниците е обобщено 

в следната сравнителна таблица: 
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Предложение на участника Изисквания на възложителя 

Авточойс ООД Автотрейд ООД 

Автомобил марка/модел – няма поставени изисквания VW Caddy 4 Trendline TGI  Фолксваген Кади 

Срок на доставка - не повече от 100 работни дни от 
датата на подписване на договора 

До 100 работни дни 90 работни дни 

Прибл. стойност – около 42 000,00 с ДДС 41 928 лв. с ДДС 41 893 лв. с ДДС 

5 врати Да  Да 

7 места 7 места 6+1 места 

Гориво – метан/бензин Метан/бензин Метан/бензин 

Цвят – сив металик Екстериор: Сив/Reflex Silver 
Metallic (8E8E) 
Интериор: Сив/Titanium 
Black-Moon Rock (НС) 

 
Сив металик 
 

Двигател – до 1500 см3 1 395 см3 1 400 см3 

Трансмисия – шестстепенна механична 6-степенна механична 6-степенна механична 

Мощност -  над 100 к.с 110 к.с. 110 к.с. 

Среден/комбиниран разход на метан  до 4,5кг/100км. 4.1 кг/100км 4.1 кг/100км 

Минимален пробег на метан с едно зареждане 550км. 630 км. 570 км. 

ESP Да Да 

ABS Да Да 

Електронен блокаж на диференциала Да - EDS  Да 

Дневни светлини Да Да 

Фарове за мъгла Да Да 

Система за контрол на сцеплението ASR - да Да 

Минимум 6 броя въздушни възглавници Да. Да  

Електромеханично сервоуправление Да - Servotronic Да 

Емисионна норма на двигателя EU6 Да  Да 

Електронен имобилайзер Да Да 

Ел. регулируеми и отопляеми външни огледала Да Да 

Електрически стъкла Предни ел. стъкла Да 

Централно заключване с дистанционно управление Да  Да 
Възможност за демонтаж на 3-ти ред места Да  Да 

Облицовка на тавана, вратите и задните калници Да  Да 

Борд-компютър Да - Мултифункционален 
дисплей PLUS 

Да 

Две странични плъзгащи врати Да  Да 

Автопилот/темпомат Да  Да 

Автоматичен климатик – Климатроник Да  Да 

Алармена система Да – с центр. заключване с 
единично отваряне на шоф. 
врата и с 2 дист. ключа 

Да 

Преден подлакътник Да – кутия подлакътник  Да 

Заден парктроник *Front Assist Да 

Техническа гаранция – минимум 2 години, без 
ограничение на километрите 

Да - 2 години без 
ограничение в пробега и с 
валидност в цяла Европа 

Да - 2 години без ограниче-
ние в пробега или 4 години 
с ограничение до 150 хил. 
км, което настъпи първо 

Гаранция против пробив от ръжда – минимум 10 години Да - 12 години Да - 12 години 

Срок на валидност на офертата До 29.08.2015г. 90 календарни дни, считано 
от крайния срок за 
получаване на оферти 

Начин на плащане - отложено, в срок не по-малък от 30 
дни след доставка и представяне на оригинална 
данъчна фактура 

Отложено, до 30 дни след 
приемане на доставката, 
удостоверено с приемо-
предавателен протокол 

Отложено, до 30 
календарни дни след 
доставката и представяне на 
оригинална данъчна 
фактура 

Представяне на офертата на CD Да Да 

  


