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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

 

П Р О Т О К О Л №1 
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 188 от 13.04.2020г. за 

разглеждане и оценяване на подадената оферта относно възлагането на обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на 

медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”,  чрез 

събиране на оферти с обява,  публикувана в  профила на купувача на 17.03.2020г. и 

Информация за публикувана обява в Профила на купувача, регистрирана в АОП с ID: 

9097274 и удължаване на срока за подаване на оферти ID: 9097930 

 

 

Днес 13.04.2020г.,  в 13:00 часа, комисия в състав:   

Председател:    1. 

Членове:           2.   Заличено обстоятелство 

3.      съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4. 

5. 

съгласно горепосочената заповед  се събра за да отвори, разгледа и оцени подадената 

оферта относно обществената поръчка с предмет: Периодични доставки на медицински 

газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана,  съобразно 

разпоредбите на Закона за обществени поръчки, ППЗОП  и условията обявени в обявата. 

На заседанието на комисията не присъстваше участника в процедурата или негов 

упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от 

деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 1 (една) 

оферта, която по входящ номер, регистрирана в деловодството в Дневник – Регистър на 

обществените поръчки, съответстваше на списъка в приемо-предавателния протокол, а 

именно: 

1. Линде Газ България ЕООД   - вх.№ 38/31.03.2020г. – 11:00ч. 

 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, след известяването на фирмата подала оферта, 

всеки от назначената комисия декларира чрез писмена декларация обстоятелствата в 

съответствие с нормативните разпоредби.  

Комисията констатира, че   офертата е в запечатан непрозрачен плик, върху който 

са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция и предмета на 

поръчката.   

Председателя на комисията отвори офертата. 

Офертата съдържа: 

- Опис на представените документи; 

- Представяне на участника; 

- Заявление за участие; 

- Техническо предложение; 

- Ценово предложение; 

- Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП във връзка с обстоятелствата по чл.54, ал.1 

от ЗОП; 

- Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; 

- Декларация за наличие на сертификати за качество; 
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- Декларация за наличната техника; 

- Декларация за снабдяване с бутилки; 

- Декларация за придружителни документи при доставки; 

- Сертификат ISO 9001-2015; 

- Сертификат OHSAS 18001-2007; 

- Удостоверение от ДАМТН; 

- Списък със сходни поръчки. 

 

 Председателя на комисията обяви ценовото предложение, което е за:  

- Обособена позиция №1 – Течен кислород ≥ 99,5%: 

50 400,00 лева без ДДС за 90 000 килограма (0,56 лева на килограм); 

- Обособена позиция №2 – Бутилиран газообразен кислород ≥ 99,5% - бутилки 8 м
3
: 

432,00 лева без ДДС за 144 м
3
 (3,00 лв на м

3
). 

 

 

Трима от членовете на комисията завериха с подписите си техническото и ценовото 

предложение в офертата.   

С това приключи публичната част на работното заседание и комисията реши да се 

събере отново на 28.04.2020г.  

 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.     

5. 
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П Р О Т О К О Л №2 
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 188 от 13.04.2020г. за 

разглеждане и оценяване на подадената оферта относно възлагането на обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на 

медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”,  чрез 

събиране на оферти с обява,  публикувана в  профила на купувача на 17.03.2020г. и 

Информация за публикувана обява в Профила на купувача, регистрирана в АОП с ID: 

9097274 и удължаване на срока за подаване на оферти ID: 9097930 

 

Днес 28.04.2020г., комисия в състав:   

Председател:    1. 

Членове:           2.   Заличено обстоятелство 

3.      съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4. 

5. 

продължи работата си съгласно горепосочената заповед. 

Комисията обстойно разгледа представените документи в офертата и констатира, че 

участника е представил всички изискуеми документи  и отговаря на обявените условия на 

Възложителя. 

 

Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчката с  

предмет: „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД - гр.Монтана”: Линде Газ България ЕООД с оферта вх.№ 38/31.03.2020г. 

С това комисията приключи  разглеждането и оценяването на подадената оферта 

относно възлагането на обществената поръчка. Настоящия протокол ведно с цялата 

документация се предава на Възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.     

5. 

 

ПОЛУЧИЛ: 

- ПРОТОКОЛИ №1 и №2 за извършване на предварителния подбор,  разглеждането и 

оценката на офертата; 

- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с проведената процедура; 

- ОФЕРТАТА – 1 брой. 

 

ДАТА: 29.04.2020г. 

УТВЪРЖДАВАМ ПРОТОКОЛИТЕ!               

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство  
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА 


