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I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Предмет на обществената поръчка е: „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. * 

Участниците могат да подават оферти за една или всички обособени позиции 
в обявената открита процедура по ЗОП. Участниците следва да предложат 
техническа оферта и ценова оферта по всяка обособена позиция, за която са заявили 
участие. Обособените позиции са съгласно приложената в Документация 
Спецификация и съгласно обявлението за откриване на процедурата. 

2. Място и срок за изпълнение на поръчката: 

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на "УНИВЕРСИТЕСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА. 

Срокът на обществената поръчка е 1 /една/ календарна година от датата на сключване 
на договора с избрания изпълнител. 

3. Количество и обем: 
Прогнозните количества по обособена позиция 1 са 7200 кг бутилиран райски 

гази, а по обособена позиция 2 - 180 000 кг течен кислород. 
Видовете медицински газове, обект на доставката са посочени и в техническата 

спецификация. 
Предвид прогнозния характер на посочените количество по обособените 

позиции, тези количества не следва да се тълкуват като минимално или максимално 
общо количество /в рамките на действие на договора/ на заявени за доставка продукти 
по съответните позиции 

Прогнозните количествата за всеки от медицинските газове, за целия период на 
договора са ориентировъчни. Доставките се извършват след заявка, направена от 
възложителя. 

4. Стойност на поръчката 
Прогнозната стойност на поръчката е 101 700 лева без ДДС. 
Прогнозната стойност за доставка на продукта по обособена позиция 1 е 72 000 лева / 
седемдесет и две хиляди лева/ без ДДС, а по обособена позиция 2 - 29 700 лева 
/двадесет и девет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС. 

Стойността на поръчката като цяло се определя в български лева и се оферира 
от участника в ценовата оферта. 
5. Източник на финансиране, условия и начин на плащане: 

Финансирането се извършва със собствени средства на Възложителя. 



Плащанията се извършват в лева, по банков път, в срок до 60 дни от издаване 
на данъчна фактура от Изпълнителя. Плащането се извършва по посочена от 
Изпълнителя банкова сметка, след представяне на данъчна фактура, оформена 
съгласно изискванията на Закона за счетоводството, сертификат за качество и химичен 
състав на съответния продукт, приемо-предавателен протокол и копие от заявка. 
6. Срок на доставка - 24 часа след писмена заявка от Възложителя. 
7. Минимални изисквания към изпълнението: 

Участникът следва да предложи за доставка продукти със следния химичен 
състав: 

За райски газ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Външен вид • 
2. Диазотен оксид в %, не по-малко от 
3. Въглероден оксид в %, не повече от 
4. Азотни оксиди в %, не повече от 
5. Влага при 20°С и ЮМПа г/дм3, не повече от 
6. Некондензирани газове в %, не повече от 
7. Въглероден диоксид 
8. Сероводород 
9. Арсеноводород 
10. Фосфороводород 
11. Халогени 
12. Редуцирани вещества 
13. Окисляващи вещества 
14. Основи и киселини 

НОРМА 
Безцветен газ със сладникав вкус 
>96.0 
<0.0005 
<0.0001 
<0.001 
<4.0 
отсъства 
отсъства 
отсъства 
отсъства 
отсъства 
отсъства 
отсъства 
отсъства 

За течен кислород 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗИСКВАНИЯ 

0 2 %(v.v.) > 99.5 
СО ррш < 5 
С02 ррш < 300 
Н20 - ррш < 67 

Извозването на предлаганите продукти до складовата база на Възложителя се 
извършва със специализиран автомобил на Изпълнителя, за сметка и риск на 
последния. 

Доставянето и приемането на райския газ в бутилки по Обособена позиция № 
1, се извършва по инвентарни номера на бутилките със съответната вместимост и 
Надлежно оформен експедиционен документ - отчетна бележка. Приемането на 
доставките се извършва само при условие, че доставените продукти са придружени от 
сертификат за качество. 

Извозването на течния кислород по Обособена позиция № 2 до складовата 
база /инсталацията/ на Възложителя се извършва със специализиран автомобил на 
Изпълнителя, снабден с измервателен прибор, отчитащ подаденото количество 
кислород, който прибор следва да е преминал метрологичен контрол и да има валидни 
знаци, удостоверяващи извършената първоначална или последваща проверка. 

Технологичните операции при преточване на транспортирания резервоар за 
течни продукти на мястото на доставяне се извършват от експлоатационния персонал 
на Възложителя и в присъствието на представител на Изпълнителя, притежаващ 



образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на 
работи със съоръжения с повишена опасност. 

Измерването на подадените количества течен кислород по Обособена позиция 
№ 2 се извършва съобразно показанията на универсалния прибор, принадлежащ към 
оборудването на специализирания автомобил на Изпълнителя. 

Изпълнителят следва да монтира необходимите съоръжения за съхранение на 
кислорода и превръщането му в газообразен, както и всички други такива, необходими 
за захранване на инсталацията на Възложителя, за срок до 24 часа от сключване на 
договор с Възложителя на съответната работна площадка, до която Изпълнителят 
следва да осигури достъп. 

Всички разходи за доставка на течния кислород и райския газ до инсталацията и 
склада на Възложителя са за сметка на Изпълнителя, включително и разходите 
свързани с монтиране, поддръжка, техническа* изправност на вещите и съоръженията, 
необходими за доставка на продуктите до инсталацията и склада на Възложителя, като 
Възложителят не заплаща разходи и за ползването на съоръжения, инсталации и вещи 
на Изпълнителя. 
8. Критерий за оценка на предложенията е „Най-ниска цена" за обособена килограм 
течен кислород и райски газ. 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ и ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Участие в обществената поръчка могат да вземат всички местни и 
чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения. 
Участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП трябва да бъде 
регистрирано юридическо, физическо лице или тяхно обединение, притежаващи 
капацитет за работи, дейности и услуги, необходими за успешна реализация на 
настоящата обществена поръчка. 

Тези условия са валидни за всички граждани и за всички юридически лица, 
учредени по и управлявани от нормативни актове уреждащи обществените поръчки, 
както и от гражданското или публичното право. Условията се отнасят и за всички 
съдружници в консорциум/обединение, ако участникът е такъв, които участват в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка, както и за всички подизпълнители, 

Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо 
лиЦе преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за 
създаването си и регистрация съгласно чл. 3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат 
(ЗРБ). Изискването за отделни документи за всеки от членовете няма да се прилага, ако 
обединението е юридическо лице. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за 
подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в 
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт, и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на 
обществената поръчка участник или кандидат, който е осъден с влязла в сила присъда, 
освен ако е реабилитиран за: • 

а/ за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б/ подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в/ за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 



Наказателния кодекс; 
г/ за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 

кодекс; 
д/ за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 

кодекс. 
ж/ престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс 
против трудовите права на работниците 

з/ за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане 
на процедури за възлагане на обществени поръчки 

и/ обявен в несъстоятелност. 
й/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 
к/ в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, 
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 
дейност е под разпореждане на съда или кандидатът или участникът е преустановил 
дейността си. 

л/ е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 
включително и който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 
обществена поръчка, включително и по отношение на сигурността на информация и 
сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от Възложителя с влязло 
в сила съдебно решение. 

м) има парични задължения към държавата или към община, /в която е 
регистриран и в която кандидатствува/ по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно -
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или 
на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. 

н) е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

о) е сключил договор с лице, посочено в чл. 21 и чл. 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

п) е свързано лице или свързано предприятие по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от 
ДР на ЗОП с друг кандидат или участник в настоящата процедура. 

р) е участвал като външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в подготовката на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не е свързано лице по смисъла 
на § 1, т.23а от ДР на ЗОП с външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП, участвало в 
подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗОП /от б. „а" до б „д" 
вкл. и б. „з", „ж" и „л'7, се прилагат, както следва: 

при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 

• 

при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 



при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 
1 от Търговския закон; 

при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

при едноличен търговец- за физическото лице- търговец; 

във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват кандидата или участника; 

В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България. 

За подизпълнителите се прилагат изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

Разходи по участие в процедурата. 
Разходите по изработването (изготвянето) на офертите са за сметка на участниците 

в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях 
разходи. Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя. 

Получаване на документация и представяне на офертите. 
Всички кандидати, изявили желание за участие в процедурата, могат да получат 
документация за участие от "профила на купувача" на адрес: htpp://www.mbal-
kirkovich.org/, в който документацията за участие се публикува в първия работен ден, 
следващ деня на публикуването на обявлението. Документация за участие може да 
бъде получена и на място в "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД, гр.Стара Загора, 
ул."Ген.Столетов" № 2 или по искане на желаещо да участва в процедурата лице да му 
бъде изпратена. В тези случаи документацията се получава/изпраща срещу заплащане 
на 18 лв. с ДДС в касата или по сметката на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД, 
гр.Стара Загора, ул.'Тен.Столетов" № 2 - IBAN: BG17IORT73761040073000 ; BIC 
CODE IORTBGSF, Банка: ИНВЕСТБАНК АД. 

Желаещите да получат на място документация за участие в процедурата могат 
да направят това в срока, посочен в обявлението за поръчката всеки работен ден - от 
7.30 часа до 13.30 часа до 20.10.2015год. от Деловодството на "Университетска 
Многопрофилна болница за активно лечение - Проф.Д-р Ст.Киркович" АД - гр.Стара 
Загора. 

Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на „УМБАЛ Проф.Д-р 
Ст.Киркович"АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00часа на 29.10.2015 год. 

Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа на 
30.10.2015год., в административна сграда на „УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, 
гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" № 2. 

До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник 
може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, 
съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП. 

Желаещите да участват в процедурата подават своите оферти лично или чрез 
упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, или по пощата, с 
препоръчано писмо с обратна разписка. 

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или 
упълномощено от него лице лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна 



разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. Не се приемат пликове, които са незапечатани, 
маркирани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и 
офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се 
отбелязват и във входящия регистър по чл. 57, ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата 
и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване, 
като посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава документ Съдържанието на илика е посочено по-долу в раздел „съдържание на 
офертата". 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 
Подготовка на офертата: 

> При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия. 

> До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да 
промени, допълни или оттегли офертата си. 

> Лице, което е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не 
може да представя самостоятелна оферта. 

> Всички документи, представяни от участниците, които не са на български език, 
следва да бъдат представени и в легализиран превод на български език. 

Срокът на валидност на офертите се декларира изрично от участниците в 
календарни дни. Това е времето, през което участниците са обвързани с условията на 
представените от тях оферти. 

Предложенията следва да бъдат със срок на валидност срок 120 (сто к двадесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за 
процедурата. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 
Възложителя като несъответстващо на изискванията. Възложителят си запазва правото 
да поиска от кандидатите да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 
сключване на договора за обществена поръчка 

Офертата се представя на български език. 
Изисквания към документите: 
Всички документи трябва да са: 

' > Заверени (когато са ксерокопия) с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицето 
представляващ участника. 

> Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или 
упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи 
нотариално заверено пълномощно. 

> Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването 
им с предложението не повече от 3 месеца кли да са в срока на тяхната 
валидност, когато такава е изрично записана в тях. 

> По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, 
изтривания или корекции. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 
Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и .надписани плика, както 

следва: 
1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят 

документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 1 2 - 1 4 от 
ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите; 



2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който 
се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и посочените от Възложителя, 
свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и 
посочените в документацията изисквания - образец 13. 

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа документите по чл. 
56, ал. 1, т. 10 - ценовото предложение на участника - образец 14. 

Документи за подбор: 
Заявление за участие - попълва се Образец № 1,; 
Представяне на участника - попълва се Образец № 2; 
Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документът се представя заверен с 
гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции. 
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите 
заявления за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните 
юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен 
орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, 
предшестваща отварянето на заявлението, не по-късно от 3 месеца. Документът се 
представя в оригинал или заверено копие с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и 
подпис от лице с представителни функции. 

Документ за регистрация по ЗДДС. Документът се представя заверен с гриф 
"Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции. 

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - попълва се 
Образец № 3. Декларацията се подписва и се подава от лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП. 
Документите се изготвят по приложения образец на декларация към настоящата 
документация и се представят в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на 
провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени 
в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. 

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

Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при 
изпълнението на поръчката. При участие на подизпълнители при изпълнението на 
поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще 
бъдат изпълнени от всеки подизпълнител и дела на тяхното участие в процент от 
общата стойност и съответната/ съответните обособени позиции от предмета на 
обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. - Образец № 
5, като всеки подизпълнител следва да представи всички документи, изисквани от 
Възложителя за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на 
участниците. За подизпълнителите се прилагат разпоредбите на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от 
ЗОП /съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП/. 

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

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 

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 
51 от ЗОП, 

За доказване на техническите възможности и квалификацията. Възложителят 
изисква следните документи: 

Медицинските газове следва да отговарят на всички нормативни изисквания 
за чистота на течния кислород и райския газ /БДС или ISO или еквивалент/. 



Съответствието се доказва с оригинал или заверено копие на сертификат, 
удостоверяващ съответствието на предлагания продукт с БДС или ISO или еквивалент, 
касаещ качеството на медицинския газ, предмет на поръчката, нормата и примесите -
Сертификат ISO 9001:2000,EN IS013485.2003 или еквивалентен на името на 
участника, Сертификат ISO 9001:2000,EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името 
на производителя - когато участниците не са производители на предлаганите от тях 
медицински газове. 

Производителят на продуктите, предложени по обособени позиции № 1 и № 
2, следва да притежава валидно разрешение за производство на течен кислород за 
медицински цели и/или райски газ, което следва да се докаже е чрез 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. 

Участниците следва да притежават 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, което следва да се докаже чрез 
заверено от участника копие на валидно разрешение за употреба на предлаганите 
лекарствени продукти на участника или на производителя. 

Участниците следва да притежават разрешение за търговия на едро с 
лекарствени продукти (по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2), което 
следва да се докаже чрез заверено от участника копие на разрешението за търговия на 
едро с лекарствени продукти. 

Участникът да е оторизиран/упълномощен представител за доставка на 
медицински газове за срока на действие на договора, когато участникът не е 
производител на предлагания/ните медицински газ/газове. Доказва се с оригинал или 
заверен препис от оторизационно писмо на името на участника - за продажба на 
територията на Република България на съответния медицински газ. 

Участникът следва да разполага със собствени и/или наети / за срок не по-
кратък от срока на действие на договора за възлагане на поръчката/ специализирани 
транспортни средства, необходими за извършване на доставките до инсталацията 
и/или склада на Възложителя. За установяване на тези обстоятелства участникът 
представя декларация, в която посочва вида, марката и модела на транспортното 
средство, регистрационния му номер, срока, за който ППС се ползва от участника. 

Специализираните транспортни средства, собственост или ползвани от участника 
следва да притежават свидетелство за регистрация за превоз на опасни товари, а 
лицата, извършващи превоза ADR - свидетелство за превоз на опасни товари, вкл. за 
превоз на течен кислород в цистерни и бутилиран райски газ. Наличието се доказва 
със заверен от участника съответен документ за ППС и водача. 

Участниците следва да притежават 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, което следва да се докаже чрез заверено от участника копие на 
валидно разрешение. 

Предоставените от Изпълнителя съоръжения за съхранение на кислорода, 
следва да отговарят на всички нормативни изисквания за безопасност, съгласно 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
съоръжения под налагане, което обстоятелство се доказва с декларация за 



съответствие на производителя на съоръжението за съхранение и паспорт на 
съоръжението. 

Участниците следва да притежават удостоверение по смисъла на чл. 36 от 
Закона за техническите изисквания към продуктите за вписване в регистъра на лицата, 
извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на 
съоръженията с повишена опасност (за съдове, работещи под налягане), издадено от 
Държавна агенция метрологичен и технически надзор, което следва да се докаже чрез 
заверено копие на удостоверението. 

Участниците, предлагащи изпълнение по обособена позиция 2, следва да 
разполагат със специалисти, които ще отговарят за извършване на доставките и за 
работата със съоръжения под високо налягане, което следва да се докаже чрез 
оригинална декларация-списък на техническите лица, които ще отговарят за 
извършване на доставките и поддръжката Па 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. 

Декларация съдържаща списък на минимум 3 основни договори за извършване на 
услугата предмет на поръчката, изпълнени през предходните три години (2012, 2013 и 
2014) и по стойности, дати и получатели. Под изпълнен договор да се разбира договор, 
изпълнението на който е приключил преди крайната дата на подаване на офертите -
Образец 9. 

Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на вносната бележка или 
на банковата гаранция 

Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение 
на поръчката - Образец № 10. 

Декларация за приемане условията в проекта на договор - Образец № 11. 
Проект на договор-Образец № 12-не се попълва, но се подписва на всяка 

страница. 

Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

Предложение за изпълнение на поръчката- В плик № 2 се поставя техническо 
предложение на участника за изпълнение на поръчката, изготвено съобразно 
приложения към документацията - Образец № 13. Техническото предложение следва 
да съдържа техническа спецификация на предлаганите продукти, включваща данни за 
производителя на продукта и химичния състав /показатели, норма, характеристики и 
изисквания/, съгласно посочените от Възложителя в раздел „Минимални изисквания 
към изпълнението": 

В техническото предложение за изпълнение на поръчката / в зависимост от това 
за една или всички обособени позиции се подава/, Изпълнителят следва да декларира, 
чЬ ще спазва и минималните изисквания за изпълнение на поръчката, посочени в 
раздел „Минимални изисквания към изпълнение на поръчката" 

Предлагана цена - В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника -
Образец № 14. Ценовото предложение следва да бъде изготвено в съответствие с 
представеният с документацията образец. Предлаганата цена и за двата по продукта по 
двете обособени позиции следва да бъде за един килограм течен кислород и/или 
райски газ. 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове 
№ 2 и 3 се представят за всяка една от позициите, при спазване изискването на чл. 57, 
ал. 3 от ЗОП. 



КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 

Предлаганата единична цена трябва да бъде посочена от участника в 
български лева, без включен ДДС за всяка обособената позиция за 1/един/ килограм и 
следва да включва всички разходи по доставката до инсталацията и склада на 
Възложителя. 

Показатели за оценка на предлаганата цена К1 = 100т. 
Изразява се чрез отношение между най-ниската цена на дадена обособена 

позиция към предложената цена на всеки един от участниците в процедурата за същата 
обособена позиция, което съотношение се умножава с коефициент 100. 

(К1) - Цена за един килограм течен кислород, където: 

Минимална цена 
К1= X 100, където 

Предложена цена 
Минимална цена е предложената най-ниска цена от участник в процедурата. 
Предложена цена е цената, предложена от съответния участник. 

(К1) - Цена за един килограм райски газ, където: 

Минимална цена 
К1= X 100, където 

Предложена цена 
Минимална цена е предложената най-ниска цена от участник в процедурата. 
Предложена цена е цената, предложена от съответния участник. 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 
Комисията съставя протоколи за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите със съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Протоколът се подписва 
от всички членове на Комисията и се предава на Възложителя заедно с цялата 
документация. Възложителят обявява с мотивирано решение класираните участници и 
определя участника, класиран на първо място за изпълнител, не по-късно от 5 работни 
дни след приключване работата на комисията. В същото решение Възложителят 
посочва отстранените участници и оферти, както и мотивите за това. Възложителят 
изпраща решението на участниците в срок от 3 (три) дни от издаването му. 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 
Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок 

от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 
изпълнител. 

Съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗОП, Възложителят сключва договор за възлагане на 
обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила и изтичането на срока за 
обжалване на Решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена 
жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка „спиране". 
Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено 



искане за налагане на временна мярка „спиране", Възложителят сключва договор в 
едномесечен срок от влизане в сила на всички решения по процедурата, освен когато е 
допуснато предварително изпълнение, съгласно чл.41, ал.5 от ЗОП. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди 
изтичането на 14-дневния срок по чл.41, ал.З от ЗОП, когато: 

1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне без 
обявление и има само един поканен участник; 

2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма 
заинтересовани кандидати; 

3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник. 
При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, 

Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория 
класиран участник и да сключи договор с него.» 

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения 
от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Не се 
допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки. 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора: 

• Не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 25, 
ал.З, т.2 от ЗОП 

• Не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 
• Не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 
• Не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно 
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя 
при откриване на процедурата. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на поръчката с мотивирано 

решение, когато: 
• не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма 

кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП. 
• всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя. 
• всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да 
осигури. 

• първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор. 
• отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се 
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които 
възложителят не е могъл да предвиди. 

• са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 
процедурата. 

• поради наличие на някое от основанията по чл.42 ,ал.1 от ЗОП не се 
сключва договор за обществена поръчка. 

• не са постигнати договорености между участниците и възложителя. 

ГАРАНЦИИ 



1. Гаранция за участие в процедурата: 
На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП, Участникът представя гаранция за участие в 

откритата процедура, като гаранцията за участие за всяка обособена позиция в лева е 
следната: по обособена позиция 1 - 700 лева, по обособена позиция 2 - 290 лева. 

Участниците представят гаранцията за участие под формата на парична сума 
или банкова гаранция. 

Паричната сума може да бъде внесена в касата на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. 
Киркович" АД или приведена по банков път по сметката на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. 
Киркович" АД, IBAN: BG17IORT73761040073000 ; BIC CODE: IORTBGSF, Банка: 
ИНВЕСТБАНК АД или под формата на банкова гаранция. 

Ако участникът избере гаранцията за участие да бъде представяна под формата 
на банкова гаранция, то тя трябва да съдържа всички реквизити от образеца, съгласно 
документацията за обществена поръчка. • 

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, 
тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на 
валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, като е посочено, че е 
за настоящата обществена поръчка. 

При представяне на гаранцията чрез платежното нареждане или в банковата 
гаранция, изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В 
представената банкова гаранция трябва изрично да е посочено, че тя е безусловна и 
неотменима, че е в полза на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, че гаранцията е 
валидна 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, и че е за настоящата 
обществена поръчка. 

Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не 
е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 
гаранцията. 

Съгласно чл. 61 от ЗОП Възложителят има право да задържи гаранцията за 
участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от 
предварителния подбор, или решението за определяне на Изпълнител. 

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната 
форма, когато кандидат или участник: 

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления 
или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си за сключи договор 
за обществена поръчка. 

2. Условия и ред за освобождаване на гаранциите за участие: 
Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
1. отстранените кандидати или участници в срок от 5 работни дни след 

изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на 
изпълнител; 

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора 
за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок от 5 работни дни 
след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на» обществена поръчка 
гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 



3. Гаранция за изпълнение на договора: 
Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от 

неговата стойност без ДДС. 
Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя:_1ВАМ: 

BG17IORT73761040073000 ; BIC CODE: IORTBGSF, Банка: ИНВЕСТБАНК АД или се 
представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за 
изпълнител на обществената поръчка, съдържаща всички реквизити от образец 
съгласно документацията за обществена поръчка. 

Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то 
същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност - най-малко 30 
календарни дни след изтичане срока на договора. 

Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в 
договора за възлагане на обществената поръчка и от разпоредбите на ЗОП. 

Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение. 
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 

Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Изпълнителят 
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите 
така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата 
процедура. 

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 


