ПРОТОКОЛ

№5

Днес, 06.01.2016год., в 13:00ч., 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 пето заседание за провеждане на открита процедура ЗОП за
възлагане на обществена поръчка за: „Периодична доставка на медицински газове бутилиран райски газ и 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",
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 Ранчев - техн.организатор-ръководител в сектор сгрд.фонд и
инфраструктура-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 отсъствие на Румен Ранчев, същият бе заменен с резервния член - адв. Хр.
Панайотов.
Поради прекратяване на трудовите правоотношения на техническия секретар
Малина Люцканова същата бе заменена с Ваня Богданова.
На заседанието на комисията присъстваха:
1. Упълномощеният от прокуриста на "СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София
представител Герго Георгиев Гергов.
2.
Кирил Стойчев Деликирев - служител на "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД,
гр.София, без изрично пълномощно от участника.
Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на пликовете с ценовите оферти
на допуснатите участници по реда на постъпването им.
1. Отвори се ценовата оферта на "СОЛ БЪЛГАРИЯ"ЕАД, гр. София, оферта с вх. №
70 00 142.1/29.10.2015 г., постъпила в 08:30ч. Трима от членовете на комисията подписаха
ценовата оферта на участника. Председателят на комисията оповести пред участниците
ценовата оферта на кандидата, която е на стойност за:
•
Обособена позиция № 1 - доставка на бутилиран райски газ в размер на
10,00лв. без ДДС за 1 /един/килограм.
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•
Обособена позиция № 2 - доставка на течен кислород в размер на 0,22лв. без
ДДС за 1/един/ килограм.
2. Отвори се ценовата оферта на "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София,
оферта с вх. № 70 00 142.2/29.10.2015 г., постъпила в 09:15ч. Трима от членовете на
комисията и представителя на "СОЛ БЪЛГАРИЯ"ЕАД, гр. София подписаха ценовата
оферта на участника. Председателят на комисията оповести пред участниците ценовата
оферта на кандидата, която е на стойност за:
•
Обособена позиция № 1 - доставка на бутилиран райски газ в размер на
9,95лв. без ДДС за 1/един/килограм
•
Обособена позиция № 2 - доставка на течен кислород в размер на 0,17лв. без
ДДС за 1/един/ килограм
Комисията се
запозна с
ценовите
оферти
на участниците:
"СОЛ
БЪЛГАРИЯ"ЕАД, гр.София и "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и пристъпи към
оценка на критерия К1: (Показатели за оценка на предлаганата цена) за обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2 е както следва:
Сравнителна таблица

"ЛИНДЕ ГАЗ
БЪЛГАРИЯ"
ЕООД

"СОЛ
БЪЛГАРИЯ"ЕАД

Обособена позиция № 1 Доставка на бутилиран райски
газ в лева

9.95

10.00

Обособена позиция № 2 Доставка на течен кислород в
лева

0.17

0.22

(К1) - Цена за един килограм
райски газ - точки за
Обособена позиция №1

100.00

99.50

(К1) - Цена за един килограм
течен кислород - точки за
Обособена позиция №2

100.00

77.27

Участници

След сравняване на общите оценки на участниците се оформи и окончателното
класиране, което е следното:
•

«

Обособена позиция № 1 - Доставка на бутилиран райски газ
1-во място - "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ЮО.ООт.
И-ро място - "СОЛ БЪЛГАРИЯ"ЕАД - 99.50т.
Обособена позиция № 2 - Доставка на течен кислород
1-во място - "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ЮО.ООт.
И-ро място - "СОЛ БЪЛГАРИЯ"ЕАД - 77.27т.
Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за: „Периодична
доставка на медицински газове - бутилиран райски газ и течен кислород, чрез
монтирани от изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на
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