ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 06.11.2015г., в 11:00ч., комисията, назначена с Заповед №734/30.10.2015год.
на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД се събра на второ
закрито заседание за провеждане на открита процедура ЗОП за възлагане на обществена
поръчка за: „Периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ и
гечен кислород, чрез монтирани от изпълнителя съдове за съхранение, разположени
на територията на "Университеска Многопрофилна болница за активно лечение Проф., Д-р Стоян Киркович" АД, град Сгара 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 лечение - Проф., Д-р
Стоян Киркович" АД, град Стара Загора, открита с Решение № 626/14.09.2015год., на
основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.68, ал.1 от ЗОП.
Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. д-р Стефан Шишков - Зам.директор по административните дейности
Членове:
2. инж. Пламен Чувиков - Началник Капитално строителство и инвестиционни
проекти
3.
Румен
Ранчевтехн.организатор-ръководител
в сектор
сгрд.фонд
и
и нфраструктура-мед.газове
4. адв. Татяна Кекевска
5. инж. Пламен Василев- специалист МТ и метролог
' Техн. секретар - Малина Люцканова - организатор ОП
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов
2. инж. Татяна Динева - инвеститорски контрол
Резервен техн.секретар: Ваня Богданова - ръководител отдел ОП
Поради ползване на отпуск по болест, техническият секретар Малина Люцканова
бе заменена с Ваня Богданова - ръководител Обществени поръчки.
I. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като започна с
изслушване на доклада на инж. Пламен Чувиков и Румен Ранчев за извършената проверка
на документацията, представена от участниците в пликове № 1, съобразно решението на
комисията от предходното заседание.
Комисията одобри единодушно доклада на членовете на комисията, притежаващи
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията пристъпи
към проверка на документите, които съдържащи се в Пликове № 1, представени от
участниците и извърши преценка за съответствието им с документацията на възложителя.
По реда на постъпването на офертите на участниците, комисията пристъпи към
проверка за редовността на представените документи, като резултатите от проверката са
както следва:
1. Оферта с вх. № 70 00 142.1/29.10.2015 г. от „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.
София, постъпила в 08:30ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор" в офертата на участника
„ С О Л Б Ъ Л Г А Р И Я " Е А Д съдържа документи, съгласно разпоредбите на ЗОП, изискани
от Възложителя, които се отнасят до критериите за подбор, както и документите, изискани
от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в документацията за участие в
процедурата.
•
Участникът е представил платежен документ за внесена гаранция за участие в
размер на 990,00лв.

Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица - Приложение №1 към Протокол № 1/30.10.2015г. и настоящия протокол.
След проверка на представените от участника документи, комисията констатира, че
участникът не е представил декларация за съответствие на производителя на
съоръжението за съхранение за медицински газове с нормативните изисквания.
На следващо място комисията констатира, че участникът не е представил към
декларация - образец 8 документи, удостоверяващи образованието, професионалната
квалификация и правоспособността на лицата /специалистите/, посочени в декларацията,
необходими за осъществяване на работа със съоръжения с повишена опасност.
Предвид горното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани констатираните по-горе нередовности и да представи в
крок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на протокол №
1/30.10.2015г. и настоящия протокол, ведно с приложение № 1, неразделна част от тях,
следните документи:
- декларация за съответствие н^ производителя на съоръжението за съхранение за
медицински газове с нормативните изисквания.
- документи, удостоверяващи удостоверяващи образованието, професионалната
квалификация и правоспособността на лицата /специалистите/, посочени в декларацията,
необходими за осъществяване на работа със съоръжения с повишена опасност.
Непредставянето на някои или всички от посочените документи
или
непредставянето им в посочения срок е основание за отстраняването на участника от
участие в процедурата.
2. "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, постъпила в 09:15ч. на 29.10.2015 г.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор" в офертата на участника
"ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно разпоредбите на ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата.
Участникът е представил платежен документ за внесена гаранция за участие в
размер на 990,00лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към Протокол № 1/30.10.2015г. и настоящия протокол.
След проверка на представените от участника документи, комисията констатира, че
съгласно представеното удостоверение от Търговския регистър при Агенция по
вписванията № 20151009124525/09.10.2015г. участникът „Линде Газ България" ЕООД,
ЕИК 130418266 се представлява от прокуриста на дружеството Дмитрий Николаевич
Османкин - с посочени в удостоверението лични данни, заедно с управителя
на
дружеството Оливър Кристиан Пфан - също или с друг прокурист /доколкото има
упълномощен/, т.е. дружеството се представлява от посочените две лица заедно. Видно от
съдържащото се в документите на участника нотариално заварено пълномощно, само
управителят на дружеството Оливър Кристиан Пфан е упълномощил Аннамария Виорел
Аксинте да представлява дружеството. Липсва упълномощаване от страна на прокуриста
на дружеството. Същевременно, пълномощникът е подписал и следните документи представяне на участника, декларация - образец 4 от документацията, декларация образец 5, декларация - образец 7, декларация, че участникът разполага с технически
средства и оборудване за транспорт, газифициране и преливане на технически и
медицински газове, декларация за техническите лица, които ще отговарят за извършване
на доставките по обособена позиция 2, декларация за основните договори, по които
участникът е бил страна, декларация - образец 10, декларация - образец 11, проекта на
договор - образец 12.
Едновременно с това, декларациите от документация - образец 3 и образец 7 са
подписани съответно само от управителя на дружеството Оливър Кристиан Пфан -

