
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Протокол №1 и Протокол №2 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ за участие в открита процедура по ЗОП, с предмет:„Периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ и течен кислород, чрез монтирани от 
изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на "Университеека Многопрофилна болница за активно лечение - Нроф., Д-р Стоян Киркович" АД, град Стара 

Загора", по следните обособени позиции:Обособена позиция 1 - доставка на бутилиран райски газ ,Обособена позиция 2 - доставка на течен кислород, чрез монтирани от изпълнителя 
съдове за съхранение, разположени на територията на " Университеска Многопрофилна болница за активно леченне - Нроф., Д-р Стоян Киркович" АД, град Стара Загора. 

Фирма участник 

Получаване на оферти: до 16:00ч на 29.10.2015год. 
Отваряне на оферти: 30.10.2015год. СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Всяка оферта задължително съдържа: 1 2 

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

Списък на документите, съдържащи се в офертата да да 
1. ПЛИК 1 "Документи за подбор" - документи и информация, съгласно изискванията на Възложителят, 
посочени в Документацията за участие: 

1. Заявление за участие - Образец № 1 да * да 

2. Представяне на участника - Образец № 2 да да 

3. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър да да 

4. Документ за регистрация по ЗДДС да да 

5. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 3 да да 

6. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка -
Образец № 4 да да 

7. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката -
Образец №5 да да 

8. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на настоящата 
обществена поръчка. - Образец № 6 (ако има такъв) 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.55, 
ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Образец № 7 да да 

10. Сертификат за чистота на течният кислород и райския газ БДС или ISO или еквивалент да да 



11. Валидно разрешение за производство на течен кислород за медицински цели и/или райски газ-
заверено от участника копие от разрешение на производителя за производство на кислород за медицински 
цели и райски газ или документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганите продукти притежава 
разрешение за производство на течен кислород за медицински цели и/или райски газ да да 

12. Валидно разрешение за употреба на предлаганите лекарствени продукти (и по двете обособени 
позиции), издадено от ИАЛ по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или 
еквивалент, издадено от страна-членка на Европейския съюз -заверено от участника копие на валидно 
разрешение за употреба на предлаганите лекарствени продукти на участника или на производителя. да да 

13. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти (по Обособена позиция № 1 и Обособена 
позиция № 2)- заверено от участника копие на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти. да да 

14. Когато участникът не е производител на предлагания/ните медицински газ/газове - оригинал или 
заверен препис от оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република 
България на съответния медицински газ да да 

15. Декларация/списък, в която посочва вида, марката и модела на транспортното средство, 
регистрационния му номер, срока, за който ППС се ползва от участника - Образец 8А да да 

16. Заверен от участника документ- свидетелство за регистрация за превоз на опасни товари, а лицата, 
извършващи превоза ADR - свидетелство за превоз на опасни товари да да 
17. Заверено от участника копие на валидно разрешение по смисъла на чл. 9 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите, вр. с чл. 20, ал. 1 от Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, издадено от председателя на Държавна 
агенция за метрологичен и технически надзор да да 

18. декларация за съответствие на производителя на съоръжението за съхранение и паспорт на 
съоръжението не не е превод 

19. За обособена позиция 2- оригинална декларация-списък на техническите лица, които ще отговарят за 
извършване на доставките и поддръжката на съоръжения под високо налягане, придружена с документи, 
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и правоспособността на тези 
специалисти, необходими за осъществяване на работа със съоръжения с повишена опасност -
декларация Образец 8 

да /без документи 
удостоверяващи образованието, 

^професионалната квалификация 
и правоспособността на тези 
специалисти, необходими за 

осъществяване на работа със 
съоръжения с повишена 

опасност/ да 
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