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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ  
по чл. 181, ал.4 във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП  

На 02.05.2017 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед   
№ 270/ 02.05.2017 г. на Директор „Икономически дейности“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, упълномощено 
лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП, да разгледа и оцени офертите по процедура публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи 
ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година“, открита с 
Решение Р-217/ 06.04.2017 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Русана Чобанова - юрисконсулт; 

ЧЛЕНОВЕ:  инж. Светослав Стоянов - Ръководител Направление „ТПС“; 

инж. Велислав Дишлиев - Началник Отдел „Енергиен“, 
проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха  външни лица.  

I. Комисията започна своята работа, след като нейният председател получи представената оферта и
протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна 
присъстващите лица с протокола, след което всички членове на комисията подписаха декларации за липса 
на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

В обявения от възложителя срок е постъпила една оферта, както следва: 
№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. „Торнадо - Дил“ ООД ВК-1193/ 28.04.2017 г.; 14:02 часа 

II. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, като председателят на комисията оповести
съдържанието ѝ. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.   

В опаковката „Торнадо - Дил“ ООД е представил: 

№ Описание  

1. Опис на представените документи 

2. ЕЕДОП 

3. Копие на удостоверение № В015/ 04.05.2016 г., издадено от Държавна агенция за метрология и 
технически надзор 

4. Предложение за изпълнение на поръчката 

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

6. Декларация за срока на валидност на офертите 

7. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от участника документи по
чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, като констатира следното: 

1. В „Опис на представените документи“, Образец № 1, в т. 2.2 „Документи за доказване на
предприетите мерки за надеждност“ участникът е вписал, че представя копие на сертификат (стр. 18 
от офертата). Комисията приема, че е допусната техническа грешка, тъй като на посочената 
страница е приложено копие на удостоверение, доказващо съответствието на участника с 
поставените критерии за подбор, описано и в т .3 от Раздел II на настоящия протокол. 
2. В „Опис на представените документи“ в „Други документи“ участникът е вписал, че представя
оригинал на застрахователна полица. Комисията не намери в офертата документ с такова
съдържание. Възложителят не изисква застраховка от участниците. Комисията приема, че е
допусната техническа грешка.

С оглед горното Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на 
участника и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Офертата на „Торнадо - Дил“ ООД бе допусната до разглеждане на техническото предложение. 
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IV. В техническото си предложение „Торнадо - Дил“ ООД предлага следното:
1. При възникване на авария осигуряване на поне едно техническо лице на мястото на авария в срок

до 1 (един) час от получаване на заявка за отстраняване на повреда; 
2. Срок за отстраняване на възникналата повреда - до 6 (шест) часа от момента на пристигане на наше

техническо лице на мястото на аварията; 
3. Гаранционен срок на извършен ремонт - 12 (дванадесет)  месеца след неговото приключване,

удостоверено с приемо-предавателен протокол за извършената работа. 
 Комисията приема техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Торнадо - Дил“ ООД 

като съответстващо с изискванията на възложителя.  
Офертата се допуска до оценка въз основа на критерий най-ниска цена. 

V. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП, комисията определя 05.05.2017 г. (петък) за отваряне на ценовото
предложение. Същото ще се състои от 09:00 часа в стая 118 А, Маркетинг, ет. 1 на високото тяло на МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД.  

Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица посредством съобщение, публикувано в 
Профила на купувача на 02.05.2017 г. 

VI. На заседанието на комисията, проведено на 05.05.2017 г., не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 ППЗОП.
Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести

оферираната цена, както следва:  

79 920, 00 лв. (седемдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лева) без ДДС,  

съответно  

95 904, 00 лв. (деветдесет и пет хиляди деветстотин и четири лева) с ДДС. 

Ценовото предложение не надхвърля финансовия ресурс, определен от възложителя за настоящата 
обществена поръчка. 

Председател: Русана Чобанова: ................... 

Членове:  инж. Светослав Стоянов: .....................  

инж. Велислав Дишлиев: ..................... 

05.05.2017 г. 


