
П Р О Т О К О Л № 4 

Днес, 09.12.2015год., в 10:00ч., 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 четвърто 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: Обосо,бена 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 
и нфрастру ктура-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 прекратяване на трудовитете отношения на техническия секретар Малина 
Люцканова същата бе заменена с Ваня Богданова - ръководител Обществени поръчки. 

Председателят на комисията докладва, че в определения с Протокол 3/26.11.2015г. 
срок за представяне на документи /пет работни дни/ - същият е получен от участника 
„СОЛ България"ЕАД, гр.София на 01Л2.2015год. 

Комисията пристъпи към проверка за редовността на представените документи, 
като резултатите от проверката са както следва: 

I. Писмо с вх. № 70 00 142/08.12.2015год. е постъпило в 11.00 часа от фирма „СОЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София. Съгласно решението на комисията от предходното 
заседание, участникът следваше 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. 
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Комисията се запозна с представените документи от участника „СОЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София, а именно: 

1. Обяснително писмо от участника изх. № 121/07.12.2015г. 
2. 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, с посочени от участника в сравнителната 
таблица „норма - Възложител" и „норма - „Сол България" на показатели - химичен 
състав на райски газ: 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА-Възложител НОРМА-СОЛ България 

1. Външен вид 
, _ . „ „ __. 

Безцветен газ със сладникав вкус Безцветен газ със сладникав вкус 

2. Диазотен оксид в %, не по-
малко от 

>96.0 >98.0 

3. Въглероден оксид в %, не 
повече от 

<0,0005 <0,0005% 

4. Азотни оксиди в %, не повече 
от 

<0.0001 <0,0002% 

5. Влага при 20°С и ЮМПа г/дмз, 
не повече от 

О . 0 0 1 <0,0067% 

6. Некондензирани газове в %, не 
повече от 

<4.0 <2% 

7. Въглероден диоксид отсъства <0.003% 

8. Сероводород отсъства отсъства 

9. Арсеноводород отсъства отсъства 

10. Фосфороводород отсъства отсъства 

11. Халогени отсъства отсъства 

12. Редуцирани вещества отсъства отсъства 

13. Окисляващи вещества отсъства отсъства 

14. Основи и киселини отсъства отсъства 

3. Превод на монография за Европейска фармакопея 5.0 за лекарствения продукт 
азотен оксид. 

Комисията констатира, че участникът е представил исканите на основание чл. 68, 
ал. 11, т. 2, б. „б" от ЗОП доказателства за данни от документа, съдържащ се в плик 2 -
техническо предложение на участника за обособена позиция 1 - „райски газ". 

Посочените показатели от участника „Сол България" ЕАД за продукта по 
обособена позиция 1 - райски газ съвпадат с тези, посочени в съответната монография за 
този продукт от Европейската фармакопея. 

Съгласно чл. 12, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 
официалната фармакопия в Република България е Европейската фармакопея, а съгл. чл. 
13, т. 1 от същия закон, монографиите на Евпорейската фармакопея са задължителни за 
всички вещества, препарати и лекарствени форми, които се съдържат в нея. 

Поради горното комисията приема, че посочените от участника показатели на 
райски газ са в нормите, посочени в Европеската фармакопея и тези показатели отговарят 
на качество и състав на райския газ, който възложителят може да използва. 

Предвид горното, комисията приема, че с оглед представените от участника „Сол 
България" ЕАД данни относно техническото му предложение, същото, съдържащо се в 
плик 2 - за обособена позиция „Райски газ" отговаря на изискванията на възложителя. 
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