П Р О Т О К О Л № 1/01.06.2020г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 01.06.2020 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на процедура по ЗОП
– публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична
доставка на медицински газове – течен кислород, чрез монтирани от изпълнителя съдове за
съхранение, разположени на територията на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович» АД, гр.
Стара Загора“, назначена със Заповед № РД-10-477/29.05.2020 год, в следния състав:
Председател:
1. Инж. Пламен Чувиков – началник СИП
Членове:
2. Катерина Чалъкова – юрисконсулт ЗОП
3. Инж. Емил Ташев - СМТА
Резервни членове:
1. адв. Татяна Кекевска
2. Ваня Богданова - ръководител ЗОП
проведе своето първо заседание.
I. Председателя на комисията
обяви Заповед № РД-10-477/29.05.2020год. на
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, град Стара Загора за
назначаване на комисията и състава й и докладва, че с приемо-предавателен протокол от
29.05.2020 г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в
деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно с 1/един/ плик с
документи със следния входящ номер:
1. „ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. София, Бул. “Цар Симеон III“ 1, ет.49
(сграда Граве), Вх. № ПД- 03- 131/26.05.2020г., 10:50 часа;
II. Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията не
присъстват представители на участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, или представители на средства за масова информация.
III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на комисията
подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
Членовете на комисията установиха, че опаковката, постъпила в деловодството на
Възложителя с посочения по-горе входящ номер е запечатана и с ненарушена цялост,
отговаря на изискванията съгласно нормативните разпоредби и изискванията на
Възложителя за вида на офертите и начина на представянето им.
IV. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника:
1. Отвори се опаковката на „ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Членовете на комисията
подписаха запечатания непрозрачен плик за предлагани ценови параметри и всяка
страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на
диск с надпис: “ЕЕДОП „ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“.
1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и един запечатан
непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“ за участие в процедура по ЗОП
– публично състезание с предмет „Периодична доставка на медицински газове – течен
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кислород, чрез монтирани от изпълнителя съдове за съхранение, разположени
територията на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович» АД, гр. Стара Загора“.

на

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
V. Комисията продължи своята работа на 03.06.2020г. от 11:00 часа, като разгледа
посочените от участника в еЕЕДОП данни относно поставените от възложителя изисквания
към личното му състояние и критерии за подбор.
1. Комисията установи, че участникът „ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е
представил еЕЕДОП на електронен носител, подписан с ел. подпис от управителя
Аннамария Виорел Аксинте.
След справка в ТР към АВ се установи, че управител на дружеството е Аннамария
Виорел Аксинте.
Участникът е представил Опис на документите в офертата и Декларация за съгласие за
обработка на личните данни.
След разглеждане на подадения от участника еЕЕДОП комисията установи следното:
1.1 В Част III: Основания за изключване участникът е маркирал с „не“ основанията,
свързани с наказателни присъди; основанията, свързани с плащането на данъци или
социално-осигурителни вноски; основанията, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение, подаване на неверни данни, укриване на
информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата и специфичните национални основания за
изключване.
В Част IV: Критерии за подбор, раздел А:Годност участникът е посочил, че притежава
Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти - P-I-29-003 изд.на 17.112017;
Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти - BG / WDA / MP - 0033 - изд. на
25.06.2018г.; Разрешение за употреба на лекарствен продукт - № II-38226 / изд. на
20.06.2017г. вал. до 19.06.2022г. ; Удостоверение от ДАМТН № С353 / 14.05.2008,
Издаден(о) от Изпълнителна агенция по лекарствата; ДАМТН
В раздел В: Технически и професионални способности участникът е декларирал
следните изпълнени доставки:
 „Доставка на втечнен медицински кислород в криогенни съдове и на сгъстен
медицински кислород в кислородни бутилки“, Сума 46638 BGN (Bulgarian Lev); Начална
дата 18-04-2018, Крайна дата 17-04-2020; Получатели: МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД.
В поле Образователна и професионална квалификация участникът е декларирал, е
разполага със следните специалисти:
 Инж. Минчо Цонков Минчев, серт. № BG / IWS / 0034, от 17.05.2018, изд. от
БЦКЗ, Диплома за висше образование ТУ Габрово, специалност Хидравлична и пневматична
техника;
В поле Инструменти, съоръжения или техническо оборудване участникът е
декларирал, че разполага със следните инструменти, съоръжения или техническо
оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
 Седлови влекач Мерцедес Актрос 1840ЛС рег. № СВ 5380 КК, АДР сертификат
17012193Б, валиден до 25.05.2021 ; Мерцедес Актрос СВ 0225 КМ, АДР сертификат
17012309Б, валиден до 02.05.2020;водачи : Стоил Георгиев; ADR Свидетелство: 079330,
издадено от ИААА Пламен Георгиев; ADR Свидетелство: 076321, издадено от ИААА, Иван

„ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ – ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ.
КИРКОВИЧ» АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА“,

2
Протокол 1

Иванов ADR свидетелство 090306, издадено от ИААА, Димитър Димитров ADR свидетелство
070674, издадено от ИААА;
В поле За поръчки за доставки Сертификати от институции по контрол на
качеството участникът е декларирал, че притежава Сертификат ISO 9001:2015 - No.
BG.121368Q/U, валиден до 11.09.2021 Издаден(о) отBureau Veritas Certification Holding SAS.
Участникът е посочил данни относно личното състояние и критериите за подбор, които
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЛИНДЕ ГАЗ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
VI. В същото заседание комисията започна разглеждане на предложението за
изпълнение на поръчката на участника „ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 по
образеца на възложителя, съдържащо изявленията на участника, съгласно изискванията на
възложителя.
Участникът е представил Приложение № 2А, Декларация за съответствие на
производителя на съоръжението за съхранение и паспорт на съоръжението, с което
удостоверява, че съоръженията за съхранение на кислорода, отговарят на всички
нормативни изисквания за безопасност, съгласно Наредба за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, Декларация за съгласие с
клаузите на договора; Декларация за срока на валидността на офертата; Декларация за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП
VII. Комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ЛИНДЕ ГАЗ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на ценовото
предложение на участника, да се извърши на 08.06.2020г., от 11:00 часа, в Заседателната
зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“АД, гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ 2.
Председателят на комисията да изготви и изпрати съобщение за отваряне на цени, с
посочени дата, място и час, което да бъде публикувано и на профила на купувача, в
електронното досие на процедурата
Комисията приключи работа на 03.06.2020г.

Комисия:
Председател:
1.
Инж. Пламен Чувиков ......................
Членове:
2.
Катерина Чалъкова ...........................
3.

Инж. Емил Ташев .............................
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