


Комисията се запозна с представените допълнителни документи от участника 
„СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София, а именно: 

• декларация за съответствие на производителя на съоръжението за съхранение за 
медицински газове с нормативните изисквания - 2 страници. 

• Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и 
правоспособността на лицата /специалистите/, които са посочени в декларация - образец 8, 
необходими за осъществяване на работа със съоръжения с повишена опасност -
свидетелство за професионална квалификация "Експлоатация и надзор на съоръжения за 
газове под налягане от ТУ гр.София на Стилиян Ненчев Николов, удостоверение за 
участие в семинар "Нови изисквания в RID/ADR 2015 на Стилиян Ненчев Николов, 
сертификат за получена квалификация" от ТУ гр.София - изпитател във вътрешна 
инспекционна служба" на Стилиян Ненчев Николов, диплома - дубликат, издадена от 
„Професионална гимназия по механоелектротехника" на Н.Й.Вапцаров на Бисер Цеков 
Цеков, сертификат за получена квалификация"от ТУ гр.София - изпитател във вътрешна 
инспекционна служба" на Бисер Цеков Цеков , свизетелство за правоспособност по 
заваряване на Михаил Митков Михов от Център за професионално обучение „Джи Би 
Консулт"ЕООД, гр.Враца, сертификат от изпит по запояване валиден до 02.04.2017год., 
сертификат от изпит на заварчик на Михаил Митков Михов, диплома за завършено висше 
образование по специалността - фармация с придобита праспособност на магистър 
фармацефт на Айтен Али Осман Джавер, диплома за висше образование на Живко Иванов 
Попов по специалността фармация с придобита праспособност на магистър фармацефт на 
Живко Иванов Попов, диплома за завършено средно образование от Образцов техникум 
по механотехника гр.София. 

Комисията реши, че участника се допуска до по-нататъшно участие, поради 
съответствие на представените от него документи с изискванията на Възложителя за 
подбор. 

II. Писмо с вх. № 70 00 142/16.11.2015год. е постъпило в 09:20часа от фирма 
"ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София. Съгласно решението на комисията от 
предходното заседание, участникът следваше да представи: 

• Декларациия за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец 3 от 
документацията, подписана и от прокуриста на дружеството - участник. 

• Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - образец 7, подписана и от 
двете лица, представляващи дружеството. 

• Превод на български език на представените с удостоверение на Държавна агенция 
за метрологичен и технически наздор документи - 24 страници. 

• Подписан от преводача Наталия Димитрова Димова превод на български език на 
разрешение за употреба № 5660/2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10. 

• Да представи декларация, изходяща от прокуриста на дружеството - участник, с 
нотариална заверка на подписа му, с която същият подробно да потвърди действията, 
извършени от пълномощника Аннамария Виорел Аксинте, във връзка с настоящата 
обществена поръчка, включително и подписването на документите от упълномощената. 

Комисията се запозна с допълнително представените документи от участника 
"ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, а именно: 

1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец 3 от 
документацията, подписана и от прокуриста на дружеството. 

2. Декларация 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, подписана и от двете лица, представляващи дружеството 

3. Превод на български език от немски език на документация за съдове под 
налягане - удостоверение Т 19 495 за първаночална инспекция на съд под налягане ведно с 
приложение към него(Протокол за размери, протокол от изпитване на материал), 
Сертификат съгласно на EN 10204-3.1.В ОТ 04.07.2000г., Сертификат съгласно на 
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EN 10204-3.1.В ОТ 07.09.2000г., Удостоверение за дребни детайли на съдове под налягане 
към удостоверение Т 19 495, Сертификат съгласно на EN10204-3.1.B от 08.11.2000г., 
Удостоверение за настройка на предпазни вентили, Акт за технически преглед от РО на 
ИДТН, гр.Стара Загора, документация за съд под налягане сериен № Т 20 393, декларация 
за съответствие от производителя съгласно директива 97/23/ ЕС за уреди под налягане, 
TUV - сертификат за съответствие, TUV- доклад от изпитвания, Чертеж(вътрешен съд), 
доклад за размера на студено изтегляне, списък на частите(вътрешен съд), сертификати на 
материалите(вътрешен съд), сертификат за дребните детайли, МОЕ-доклад(вътрешен съд), 
доклад от изпитания на заварките, сертификат за предпазните клапани, конструкция на 
защитното приспособление за резервоари, 

4. Подписан от преводача Наталия Димитрова Димова - Илиева разрешение за 
употреба №5660/2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10. Участника е представил и 
разрешение за употреба на медицински кислородрод налягане на Национална агенция по 
лекарствата - Румъния - Превод на български език и разрешение за употреба на втечнен 
медицински кислород - на Национална агенция по лекарствата - Румъния - Превод на 
български език. 

5. Декларация, изходяща от прокуриста на дружеството - участник, с нотариална 
заверка на подписа му, с която потвърждава подробно действията на пълномощника 
Аннамария Виорел Аксинте, във връзка с настоящата обществена поръчка, включително и 
потвърждаваща подписването на документи от нея упълномощената. 

Комисията реши, че участника се допуска до по-нататъшно участие, поради 
съответствие на представените от него документи с изискванията на Възложителя за 
подбор. 

III. На основание чл.68, ал.10 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
представените от участниците документи в плик № 2 на всяка от офертите. Комисията 
констатира, че представеното от участника „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.София 
Техническо предложение образец № 13 по позиция № 1 - райски газ съдържа 
спесификация на продукта в табличен вид, в която на редове от 2 до 5 включително 
химичните елементи от състава на райския газ са посочени в единици „ррм". Съгласно 
документацията на Възложителя - страница 4 от нея, показателите и нормите за диазотен 
оксид, въглероден оксид, азотни оксиди, влага и некондензирани газове следва да бъдат 
посочени от участника в проценти. Предвид това и на основание чл.68, ал.П, т.2, 
буква"б" от ЗОП, комисията изисква от участника „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.София 
да представи сравнителна таблица за съответствието между посочената от участника 
спесификация на райски газ изразена в единици „ррм" и изискванията на Възложителя за 
показатели и норми на райски газ в проценти. 

Исканото от комисията доказателство свързано с данните съдържащи се в 
техническото предложение на участника „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.София по 
обособена позиция № 1 - райски газ участникът следва да представи в срок от 
5/пет/работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол. 

Непредставянето на исканото доказателстово/сравнение/ е основание за 
отстраняването на участника. 

На основание чл.68, ал.10 от ЗОП следващото заседание на комисията ще бъде след 
изтичане на срока по чл.68, ал.9 от ЗОП. 

Комисията ще продължи работата си след получаване на изисканите документи или 
изтичане на срока за това. 
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