
ПРОТОКОЛ №1

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура по ЗОП е 
предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане на общообменна вентилация и климатизация 
на четири зали в сградата на „Патоанатомичен блок” на Медицински факултет при 
Медицински университет - София, ул. „Пенчо Славейков” № 52, включително доставка и 
тестови изпитания на въздухообработващи централи. ”

На 12.05.2016 г. се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РК 36- 

1019 / 12.05.2016 г. на Ректора на Медицински Университет - София, за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП с 

предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане на общообменна вентилация и 

климатизация на четири зали в сградата на „Патоанатомичен блок” на Медицински 

факултет при Медицински университет - София, ул. „Пенчо Славейков” № 52, 

включително доставка и тестови изпитания на въздухообработващи централи.” 

,открита Решение № РК 36-824/13.04.2016г. на Ректора на Медицински Университет - 

София.

Комисията проведе заседанието в Ректората на Медицински Университет - София с 

адрес: гр.София, бул. „Акад.Ив.Евст.Гешов" № 15, ет.12, зала № 6, като информацията за 

заседанието на комисията беше оповестена чрез обявление в регистъра на АОП с уникален 

№ 00398-2016-0018 и в документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка, за която на участниците е предоставен пълен достъп до документацията 

и всички приложения към нея за участие на сайта на Медицински университет -  София 

(http://mu-sofia.bg), на интернет адрес: http://pk.mu-sofia.bg, - Профил на купувача. Рубрика 

„Обществени поръчки“.

Назначената комисия в състав, определен със Заповед № РК 36-1019 / 12.05.2016 г. на 

Ректора на Медицински Университет -  София, е както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж.Симона Манолова -  р-л отдел „Капитално строителство” при МУ -  София

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариела Гинзерова -  юрисконсулт на МУ -  София;

2. инж.Красимир Точев -  експерт в отдел „Капитално строителство” при МУ-София, 

строителен инженер ПГС;

3. инж.Добрин Нешев — експерт в отдел „Капитално строителство” при МУ -  София, 

строителен инженер ПГС
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4.инж. Даниела Илиева -  експерт в отдел „Капитално строителство” при МУ -  София, 

машинен инженер „Топлотехника”, има придобита квалификация - консултант по енергийна 

ефективност;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1 .Радослав Алексиев -  юрисконсулт на МУ -  София

2.инж.Антон Йорданов -  експерт в отдел „Капитално строителство” при МУ -  София, 

строителен инженер ПГС,

Председателят на комисията получи входящия регистър с подадените оферти за участие 

и откри заседанието в 10.00 часа. След запознаване със списъка на участниците в настоящата 

процедура, председателят и членовете на комисията подписаха декларация за съответствие на 

обстоятелствата по чл.35, ал.З от Закона за обществените поръчки.

Съгласно входящия регистър за участие в обществената поръчка е подадена една 

оферта:

1. „МАРКАН ПРО” ООД -  гр.София с вх. № 1/11.05.2016 г. При отварянето на 

офертата присъства упълномощен представител на фирмата -  Иван Николов -  ръководител 

проект.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

I. Отваряне на офертите

Комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта и проверка на съдържанието

й.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 и 2 от ЗОГ1 и 

документацията за участие - в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани 

непрозрачни пликове с надпис: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” и Плик № 3 "Предлагана цена".

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха плик № 3 „Предлагана цена”.

В съответствие е разпоредбите на чл. 68 ал. 5 от ЗОП, комисията отвори Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника, като трима от членовете на 

комисията, подписаха съдържанието на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”. След това Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор” на участника и 

оповести документите, които той съдържа.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията приключи работата си за деня и насрочи следващото си заседание за 

07.06.2016г. от 10:30 часа.

На 07.06.2016г. от 10:30 часа се проведе заседание на комисията, назначена сьс Заповед
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№ РК 36-1019 / 12.05.2016 г. на Ректора на Медицински Университет. Комисията заседаваше в 

основния си състав. Извършено бе следното:

II. Проверка на съответствието на офертата на участника с предварително 

обявените от възложителя условия.

Н.1. Комисията извърши проверка на представените от „МАРКАН ПРО” ООД 

документи в Плик № 1 „Документи за подбор”, в резултат на което констатира:

ПЛ.1.Констатации за наличност на представените документи:

Участникът е представил всички документи за подбор, съгласно обявените изисквания 

на възложителя.

НЛ.2.Констатации за редовност на представените документи:

При подробният преглед на съдържанието на представените документи комисията не 

установи несъответствие между представения СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, 

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА - ОБРАЗЕЦ № 1.1 и документите приложени в ПЛИК 1. 

При прегледа на документите се установи, че участникът отговаря на критериите за подбор за 

административни, финансови и икономически и технически изисквания поставени от 

Възложителя в документацията за участие в обществената поръчка.

Настоящият протокол е изготвен на 03.08.2016 г. За верността на гореизложеното 

комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж.Симона Манолова.,

ЧЛЕНОВЕ:

Мариела Г инзерова.

инж.Красимир Точев

инж.Добрин Нешев .. .w . .
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инж.Даниела Илиева .^гг^к...
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