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

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 15.04.2016 г. в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-305/15.04.2016 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. Николина Христова   - техник инвеститорски контрол в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Михаела Ганева  - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, 

се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на Глава 
Осма „а“ от ЗОП за:  

1) Строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД - гр. Варна; 

2) Доставка и монтаж на: 
2.1. Кръгла, автоматично въртяща се врата; 
2.2. Автоматизирана антипаник врата.  
 
На заседанието не присъстваха участници в процедурата, техни упълномощени представители, 

представители на средствата за масово осведомяване или други лица. Председателят на комисията обяви, 
че за участие в процедурата са постъпили 2 (две) 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-732 от 13.04.2016 г.; 13:45 ч. на „РДА Сервиз“ ЕООД, 

  Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция №2.  
 Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на папка, съдържаща документи с 
номера от 1 до 25, както и оригинален каталог с надпис Edora Automatic Door Systems.  

2. Оферта с вх. № ВК-745 от 14.04.2016 г.; 15:30 ч. на „Ай Ви сейлингс“ ООД.  
 Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за обособена позиция №1.  
 Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на плик с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката. Председателят на комисията отвори плика и установи наличието на документи с 
номера от 1 до 51, както и CD  надпис „УМБАЛ „Света Марина“.  
 
 С това заседанието на комисията приключи. 
 

II. Членовете на комисията се събраха отново в 08:00 часа на 20.04.2016 г. и продължиха своята работа 
с подробно разглеждане на документите на участниците в процедурата. 

1. По отношение на оферта с вх. № ВК-732 от 13.04.2016 г. на „РДА Сервиз“ ЕООД комисията 
констатира следното: 

1.1. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.  
1.2. В декларация-списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП  са вписани две доставки на кръгли, 

автоматично  въртящи се врати марка EDORA, с приложени удостоверения за добро изпълнение.  
1.3. В декларация-списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани с гаранционното 

обслужване на вратите е вписано лице, притежаващо сертификати GEZE Leomeberg 2458/23.03.2009 
и ВЕА 142/29.06.2010. Посочен и мобилен телефон за връзка, в съответствие с изискването на 
възложителя. 

1.4.  В техническото си предложение участникът е оферирал следното: 
 1.4.1. Срок за изпълнение на поръчката - 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на 
 подаване на заявка за доставка.  
 1.4.2. Срок за монтаж на вратите - 5 (пет) работни дни, считано от датата на подаване на  заявка за 
 монтаж.  
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 1.4.3. Гаранционен срок на вратите - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 
 подписване на протокол за монтаж; 
 1.4.4. Време за сервизна реакция (време, за което сервизен специалист ще бъде на място за 
 отстраняване на възникнала повреда): 
  а) стандратно - до 24 (двадесет и четири) часа, а 
  б) при аварийна спешност - до 12 (дванадесет) часа,  
 считано от часа на приемане на заявка за повреда.  

1.5.  Предложените от участника врати са следните: 
  а) кръгла, автоматично въртяща се врата, с фабрично вградена в нея топлинна завеса: 
 Марка: EDORA 
 Модел: KTM3403 
 Производител: Edora Doors 

Таблица 1 

№ Изисквания на възложителя Предложения на 
участника 

1. Габаритни размери за вграждане 

1 Външен диаметър  3 400 - 3 500 мм 3 400 мм 

2 Обща височина  2 600 - 2 620 мм 2 500 мм 

 Характеристики на вратата 

3 Брой на крилата 3 3 

4 Цикъл на завъртане 120° 120° 

 Размери на проходните отвори 

5 Входно-изходна ширина на преминаване мин.  1 500 мм 
макс. 1 600 мм 

1 560 мм 

6 Височина на преминаване 2 200 мм 2 200 мм 

 Горна част на тялото (канапе) 

7 Материал - алуминий в цвят, одобрен от възложителя   

8 Височина на канапето 400 - 420 мм 300 + 100 мм 

 Странични панели (огънати) 

9 Брой 2 или 4 4 

10 Материал на панелите - прозрачно триплексово 
стъкло  

да да 

11 Дебелина на стъклата  мин. 8 мм 8,5 мм 

12 Рамка на стъклата - алуминий в цвят по RAL, одобрен 
от възложителя 

да да 

 Панели вътрешни (плоски) 

13 Брой  3 3 

14 Материал на панелите - прозрачно триплексово 
стъкло 

да да 

15 Дебелина на стъклата мин. 8 мм 8,5 мм 

16 Рамка на стъклата - алуминий в цвят по RAL, одобрен 
от възложителя 

да да 

17 Дръжки от инокс, разположени хоризонтално открай 
докрай на всеки от 3-те панела 

да да 

18 Четки от естествен косъм на всяко от 3-те крила по 3-
те триещи се повърхнини - отгоре, отдолу и встрани 

да да 

 Таван на вратата 

19 Материал на тавана - ламинирани плоскости с PVC 
покритие 

да да 

20 Вградено осветление да да 

 Електрическа система 

21 Захранване за дигател, осветление, датчици 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 

22 Захранване за топлинната завеса 380 V 380 V 

 Допълнителни функции на вратата 
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23 Датчици за движение, посредством които се 
задвижва въртенето на вратата 

4 броя 4 броя 

24 Свободно ръчнозадвижвано преминаване, гладко 
въртене 

да да 

25 Ръчно заключване да да 

26 Монтаж върху завършено подово покритие, без 
вграждане в под 

да да 

 Стандарти, на които трябва да отговаря вратата и обудването към нея 

27 EN 16005 или еквивалент да да 

28 EN 60204 или еквивалент да да 

29 EN 60335 или еквивалент да да 

30 EN 61000 или еквивалент да да 

31 DIN 18650 или еквивалент  да да 

32 ISO 12100 или еквивалент да да 

33 ISO 13849 или еквивалент да да 

34 ISO 9001 или еквивалент да да 

 

 б) автоматизирана антипаник врата: 
Марка: Alumil  
Модел: M1100 
Производител: Alumil 

  Таблица 2 

№ Изисквания на възложителя Предложения на 
участника 

 Габаритни размери за вграждане 

1 Ширина  2 000 мм 2 000 мм 

2 Височина  2 600 - 2 620 мм 2 600 мм 

 Характеристики на вратата 

3 Брой на крилата 2 2 

4 Крило тип врата  
- ширина 
- височина 

 
1 200 мм 
2 200 мм 

 
1 200 мм 
2 200 мм 

5 Крило допълнително 
- ширина 
- височина 

 
800 мм 
2 200 мм 

 
800 мм 
2 200 мм 

6 Неподвижна рамка над подвижните крила 
- ширина 
- височина 

 
2 000 мм 
400 мм 

 
2 000 мм 
400 мм 

7 Материал на панелите - прозрачно триплексово 
стъкло 

да да 

8 Дебелина на стъклата мин. 8 мм 8,5 мм 

9 Рамка на стъклата - алуминий в цвят по RAL, одобрен 
от възложителя (като на цвета от рамките на 
въртящата се врата) 

да да 

 Механично отваряне/затваряне на вратата 

10 Вътрешна антипаник дръжка 1 бр. 1 бр. 

11 Външна дръжка 1 бр. 1 бр. 

 Автоматизация на вратата 

12 Задвижване електромеханично да 

13 Бутони (отвън и отвътре) 2 бр. да 

14 Ъгъл на отваряне на вратата  мин. 110° мин. 110° 

15 Време за активация на отварянето макс. 10 сек. макс. 10 сек. 

16 Захранване  230 VAC, 50 Hz 230 VAC, 50 Hz 

 Стандарти, на които трябва да отговаря автоматизацията 
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17 DIN 18650 или еквивалент да да 

18 EN 16005 или еквивалент да да 

29 EN 60335 или еквивалент да да 

20 ISO 13849 или еквивалент да да 

 
1.6. Към офертата си участникът е приложил копия на валидни сертификати. 
1.7. В ценовото си предложение участникът е оферирал цени съгласно образец № 19 от документацията 

както следва: 
 

№ 
 

Описание на доставката 
 

Единична 
цена без ДДС в лв.  

1 Кръгла, автоматично въртяща се врата, с фабрично монтирана в нея 
топлинна завеса 

47 512,00 

2 Автоматизирана антипаник врата 4 100,00 

 Стойност без ДДС в лв. (1+2) 51 612,00 

 ДДС 20 % 10 322,40 

 Стойност с включен ДДС в лв.  61 934,40 

 
Ценовото предложение на участника не надхвърля финансовия ресурс на възложителя за 

обособена позиция 2 , който е 65 600 лв. с включен ДДС. 
След като обстойно се запознаха с всички представени от участника документи, членовете на 

комисията установиха, че офертата на „РДА Сервиз“ ЕООД, 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 2, комисията предлага на Директор 
„Икономически дейности“ да сключи договор с „РДА Сервиз“ ЕООД, ЕИК 200456803, за доставка и монтаж 
на кръгла, автоматично въртяща се врата и доставка и монтаж на автоматизирана антипаник врата.  
 

2. По отношение на оферта с ВК-745 от 14.04.2016 г. на „Ай Ви сейлингс“ ООД комисията констатира 
следното: 

2.1. Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители.  
2.2. Представено е копие на валидно удостоверение с № I-TV 012072, издадено от Камарата на 

 строителите в България от което е видно, че участникът е вписан в Централен  професионален 
 регитър в Първа група. 

2.3. Представено е копие на валидна застрахователна полица с № 212216031000007/06.01.2016  г. 
 за задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в  проектирането и 
 строителството“. 

2.4. В декларация-списък на строителството по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП са вписани 3 изпълнени 
 договора. Представени са 3 удостоверения за добро изпълнение, от които са видни 
 изпълнените по договорите дейности. Комисията установи, че изпълнените дейности са  еднакви 
 или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно изискването  на възложителя, 
 посочено в документацията. 

2.5. В декларация-списък на ръководните технически лица, които ще бъдат ангажирани с 
 изпълнението на строително-ремонтните дейности, са вписани 4 лица, притежаващи 
 необходимия професионален опит.  

2.6.  В техническото си предложение участникът е оферирал следното: 
 2.6.1. Срок за изпълнение на поръчката - 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от 
 датата на откриване на строителна площадка.  

 2.6.2. Гаранционен срок на строително-ремонтните дейности - 60 (шестдесет) месеца,  считано от 
 датата на приключване на обекта, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
 експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
 изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 31 
 юли 2003 г.).  



2.5.3. flpn n3flbrHeHlero ra 4einocrrre no npeAMera na o6qecraenara nopbqxa ur,e ce l,l3non3Bar
crpot4TenHr4 Marep[ann, Ko[To cborBercTBaT Ha pa3nopeA6[Te Ha Hape46ara 3a cbt4ecrBeH[Te
l,l3l,lcKBaHl4f, RI,M CTpoe]KhTe x OqeHflBaHe cboTBeTcTB[eTO Ha clpoxTe,nHrfie npoAyKTt.t t4 Ha 3[CKBaH[nTa
Ha Brsroxr4Telr, 3aroxeHu e cneqtQnxaqnnra.
2.6,4. KbM rexHhrrecKoro npeAnoxeHxe ca npr.[or{eHr:

a) nhHeeH KareHAapeH nnaH (rrHeer rpaQrx);
6)rexHoaortn I opraHh3aqxn Ha x3ntrHeHxero xa 4e xocrrre;
B) opraHta3aLlxfl Ha pDKoBoAcrBoro Ha o6exra ]4 Mepx]r no ynpaB.neHhe Ha KaqecrBoro,
ona3BaHe Ha oronHara cpeAa x ocxrypiBaHe sa 6e:onacun ta 3ApaBoc/toBHl4 ycnoBhr Ha

TPYA;

r) opraHraaqun Ha nepcoHa.na.

2,7. B qeHoBoro cr npeMoxeH[e yqacrHxKbr e oSepnpan cro Hocr 3a qerx, o6exr c gxrloqeH AAC s
pa3Mep Ha 89 953,58 na.
l-leHoBoro npepoxeHl4e Ha yqacrH[Ka He HaAxBtpnf, QnHaHcosrn pecypc Ha Br3lox]4Terr 3a

o6oco6eHa no3hqhf, 1, (oiro e 90 000 nB. c BxntoqeH flp,C.
CneA Karo o6crofHo ce 3ano3Haxa c BctaqKta npeAcraBeH[ or y'{acrHrKa AoKyMeHTx, qneHoBere Ha

KoMxcl,lnra ycraHoBxxa, ve oSeprara Ha ,,Ai Bx ce nustc" OOp, orroBapn Ha [3[cKBaHhFTa Ha Bb3noxhrerr,
3aroxeHx e ny6arvlara noxaHa r AoKyMeHTaq!{rTa no HacTorrqaTa o6tqecTBeHa nopbqKa. Tr xaro roga e
eAxHcrBeHara oQepra la yqaclHt4x no o6oco6exa no3t,tr.lhf, 1, KoMl4o4rra npeAnara Ha AhpeKrop
,,l4xoHoruuvecxr $eitHoou" Aa cl(,oqh AoroBop c ,,Al Bu ceiauwc" OOA, El,lK 103550712, 3a crpot4terHo-
peMoHTHx AefiHoc BbB Bpb3Ka c peKoHcrpyKqrn Ha qeHrpareH BxoA Ha MEAI ,,Caera Mapnxa., EAA - rp.
BapHa.

l-lpe4a4eHara ua flrpexrop,lzlxoHonnrqecKh AeilHocn4",qoxynneHTaqhn no npoqeAypara cbAbpxa:
t. OQeprr Ha yqacrH uyt - 2 6poa:
2. [lporoxon Lot 15.04.2016 r., saarpueH na 20.G4.']-6 r. aa pa6orara Ha KoMuc.Anra;

3. p,exnapaL\vu no un. 35, an. 3 or 3Ol-l - 3 6pon or qneHoBere Ha KoMl,tcnnra;
4. floxynneHraqt4nra 3a yqacrre B npol{eAypa no peAa Ha [naaa ocMa "a" or 3On.

KonnrcrR:

Ilpe4ce4arer: Pyca Ha Llo6a Hoea :

t{nexoee:

20.04.20L6 r .

14Hx. Ceerocnae CroRHoe:

HnHa Xprcroea:

Mapra Aaexcau4poea n[paKoBa, ynbnHoMoqeHo nhqe no vn.S,
an.Z or 3Of1, nprrelKaBaqa HoraphanHo 3aBepeHo nbnHoMol{Ho
or 3aKoHHr,ir npeAcraB[Ten Ha MEA,fl ,,CBera Maphua" EAn[, rp.
Bapua, c per. Ne1465 or L7.10.2013r. Ha Horaphyc CeeraaHa
Croilqeea c per. N9193 Ha HK, c pafion na 4eficrprae PC- BapHa

.{ara : 2t.O4.2OtG r.

$
?/
{ cll[rTA \
\rumrri+i* h,to,,

*N=to*g#t:'
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