
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 

 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 

    Протокол № 2 /04.03.2015 год. 

Днес, 04.03.2015 г. в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово, се 

проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 145/16.02.2015 г на Изпълнителния 

Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да разгледа, оцени и класира 

предложенията подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – 

Габрово“, открита с Решение № 319/14.01.2015 г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-

2015-0001/14.01.2015 г. 

Заседанието на комисията започна в 14:00 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  Д-р Николай Пенчоков – Ръководител направление АСБ 

Членове:  1. Адв. Eлена Анастасова 

2. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   3. инж. Момчил Корназов – външен експерт 

   4. инж. Марияна Костадинова – външен експерт 

 

І. Разглеждане на допълнително представените липсващи и/или несъответстващи с 

изискванията на Възложителя за подбор документи. 

В писмо с вх. № 654/24.02.2015 г. в указания от Възложителя срок от 5 (пет) работни дни 

участникът участник  „РВ Инженеринг” ЕООД  е представил следните липсващи и/или 

несъответстващи с изискванията за подбор на Възложителя документи, а именно: 

- ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството; 

- ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен; 

-  OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в 

строителството, 

в превод на български език  

След разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията за подбор, комисията приема, че  Участникът „РВ Инженеринг” ЕООД  съответства 

на изискванията за подбор на възложителя. 

 

ІІ. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите до по-нататъшно 

участие в процедурата участници. 

В съответствие с нормата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата участници 

 

1. Участник № 1 - „РВ Инженеринг” ЕООД   

В техническото предложение за изпълнение на предмета на обществена поръчка 

участникът поема ангажимент да изпълни в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в частта “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на 

настоящата документация. Общия срок за изпълнение на поръчката е:  

- За Раздели I /от 1.1 до 1.11/ и II / от 2.1 до 2.7/ от приложеното КСС от  

Техническото задание 3 месеца, считано от датата на подписване на подписване на договора. 
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- За Раздел III / от 3.1 до 3.3/ от приложеното КСС от  Техническото задание 5 

месеца, считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздели IV от приложеното КСС от  Техническото задание11/единадесет/ 

месеца (12 месеца текущо през срока на действие на договора при възникнала нужда), считано от 

датата на подписване на подписване на договора. 

 Участникът предлага и следните гаранционни срокове: 

� Фирмена гаранция, но не по-малко от 

фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 

2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти3 

 

по т.4 - 5/ пет/ години 

Участникът е предложил и да отстранява за своя сметка всички появили се скрити 

дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни 

работи. 

 Участникът приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата 

си до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване 

на офертите.  Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

Комисията констатира, че представеното от участника техническо предложение не  

отговаря на изискванията на възложителя и не допуска участника до ценово отваряне. В Глава  ІІ 

от ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ, в т. 4. Срок за изпълнение на поръчката и начин на плащане от 

документацията за участие Възложителят е записал, че за Раздел IV от приложеното КСС от  

Техническото задание срока за изпълнение е 12 месеца текущо през срока на действие на договора 

при възникнала нужда, считано от датата на подписване на подписване на договора. Същото е 

заложено и в проекто договора. В предложеното от участника техническо предложение за Раздел 

IV е посочил 11 /единадесет месеца/. По този начин участника не отговаря на заложените 

изисквания на Възложителя за изпълнение и възлагане на ремонти за срок от 12 месеца. На 

основание чл.69, ал.3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване участник № 1 „РВ 

Инженеринг” ЕООД  от по нататъшно участие, тъй като предложеното от него техническо 

предложение не отговаря на заложените изисквания на Възложителя. 

 

2. Участник № 2 -  „ Илстрой” ЕООД 

В техническото предложение за изпълнение на предмета на обществена поръчка 

участникът поема ангажимент да изпълни в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в частта “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на 

настоящата документация. Общия срок за изпълнение на поръчката е:  

- За Раздели I /от 1.1 до 1.11/ и II / от 2.1 до 2.7/ от приложеното КСС от  

Техническото задание 3 месеца, считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздел III / от 3.1 до 3.3/ от приложеното КСС от  Техническото задание 5 месеца, 

считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздели IV от приложеното КСС от  Техническото задание 12 месеца текущо през 

срока на действие на договора при възникнала нужда, считано от датата на подписване на 

подписване на договора. 
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 Участникът предлага и следните гаранционни срокове: 

� Фирмена гаранция, но не по-малко от 

фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 

2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти3 

 

по т.4 - 5/ пет/ години 

Участникът е предложил и да отстранява за своя сметка всички появили се скрити 

дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни 

работи. 

 Участникът приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата 

си до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване 

на офертите.  Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 Комисията констатира, че представеното от участника техническо предложение отговаря 

на изискванията на възложителя и допуска участника до ценово отваряне. 

  

 

3. Участник № 3 - „ЛИМК” ООД 

В техническото предложение за изпълнение на предмета на обществена поръчка 

участникът поема ангажимент да изпълни в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в частта “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на 

настоящата документация. Общия срок за изпълнение на поръчката е:  

- За Раздели I /от 1.1 до 1.11/ и II / от 2.1 до 2.7/ от приложеното КСС от  

Техническото задание 3 месеца, считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздел III / от 3.1 до 3.3/ от приложеното КСС от  Техническото задание 5 месеца, 

считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздели IV от приложеното КСС от  Техническото задание 12 месеца текущо през 

срока на действие на договора при възникнала нужда, считано от датата на подписване на 

подписване на договора. 

 Участникът предлага и следните гаранционни срокове: 

� Фирмена гаранция, но не по-малко от 

фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 

2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти3 

 

по т.4 - 5/ пет/ години 

Участникът е предложил и да отстранява за своя сметка всички появили се скрити 

дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни 

работи. 

 Участникът приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата 

си до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване 

на офертите.  Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 



 4

 Комисията констатира, че представеното от участника техническо предложение отговаря 

на изискванията на възложителя и допуска участника до ценово отваряне. 

  

4. Участник № 4 - ДЗЗД„Гарант Перфект”   

В техническото предложение за изпълнение на предмета на обществена поръчка 

участникът поема ангажимент да изпълни в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в частта “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на 

настоящата документация. Общия срок за изпълнение на поръчката е:  

- За Раздели I /от 1.1 до 1.11/ и II / от 2.1 до 2.7/ от приложеното КСС от  

Техническото задание 3 месеца, считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздел III / от 3.1 до 3.3/ от приложеното КСС от  Техническото задание 5 месеца, 

считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздели IV от приложеното КСС от  Техническото задание 12 месеца текущо през 

срока на действие на договора при възникнала нужда, считано от датата на подписване на 

подписване на договора. 

 Участникът предлага и следните гаранционни срокове: 

� Фирмена гаранция, но не по-малко от 

фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 

2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти3 

 

по т.4 - 5/ пет/ години 

Участникът е предложил и да отстранява за своя сметка всички появили се скрити 

дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни 

работи. 

 Участникът приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата 

си до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване 

на офертите.  Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 Комисията констатира, че представеното от участника техническо предложение отговаря 

на изискванията на възложителя и допуска участника до ценово отваряне. 

 

5. Участник № 5 - ЕТ„Проектстрой Петър Петров”   

В техническото предложение за изпълнение на предмета на обществена поръчка 

участникът поема ангажимент да изпълни в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в частта “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на 

настоящата документация. Общия срок за изпълнение на поръчката е:  

- За Раздели I /от 1.1 до 1.11/ и II / от 2.1 до 2.7/ от приложеното КСС от  

Техническото задание 3 месеца, считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздел III / от 3.1 до 3.3/ от приложеното КСС от  Техническото задание 5 месеца, 

считано от датата на подписване на подписване на договора. 

- За Раздели IV от приложеното КСС от  Техническото задание 12 месеца текущо през 

срока на действие на договора при възникнала нужда, считано от датата на подписване на 

подписване на договора. 

 Участникът предлага и следните гаранционни срокове: 
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� Фирмена гаранция, но не по-малко от 

фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 

2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти3 

 

по т.4 - 5/ пет/ години 

Участникът е предложил и да отстранява за своя сметка всички появили се скрити 

дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни 

работи. 

 Участникът приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата 

си до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване 

на офертите.  Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 Комисията констатира, че представеното от участника техническо предложение отговаря 

на изискванията на възложителя и допуска участника до ценово отваряне. 

 

Като взе предвид гореизложеното, комисията след заседание единодушно  

 

Р Е Ш И: 

1. Допуска до отваряне на ценовите предложения участниците:  Участник № 2 -  „ Илстрой” 

ЕООД; Участник № 3 - „ЛИМК” ООД; Участник № 4 - ДЗЗД„Гарант Перфект” ; Участник № 5 - 

ЕТ„Проектстрой Петър Петров”   

2. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП участниците да бъдат уведомени за деня и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата. 

3. Предлага за отстраняване от по-нататъшно участие от процедурата на основание 

чл.69, ал.3 от ЗОП участник „РВ Инженеринг” ЕООД . 

С това комисията приключи своята работа на 04.03.2015г. в 15:00 часа и закри заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на 

комисията: 

 

 Председател: ………………………..   

/Д-р Николай Пенчоков – Ръководител направление АСБ/ 

 

Членове:  1. …………………………… 

/Адв. Елена Анастасова/ 

2………………………….. 

/Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

3……………………………… 

/инж. Момчил Корназов – външен експерт/ 

4……………………………. 

/инж. Марияна Костадинова – външен експерт/ 

 


