СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД
:офия 1606, бул. "Акад. Иван Гешов " № 11

тел.: 81 54 210; факс: 952 16 50

УТВЪРЖДАВАМ:
...С
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/Д-Р МАРИЯ ЕКИМОВА - ПЕНЕВА/

ПРОТОКОЛ
на основание Чл.97, ал.4 от ГШЗОП

от

?:£.

2017 г.

В изпълнение на Заповед № 56 / 27.06.2017г. на Изпълнителния директор на СБАЛДБ
,ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД - д-р Мария Екимова - Пенева, на 27.06.2017г. от 10 часа в
аудиторията на болницата се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ инж. Сашо Йорданов - началник СТС
ЧЛЕНОВЕ:
1 Елеонора Стойнова - юрисконсулт
2.Анна Малечкова - организатор обществени поръчки
На основание Чл.187, ал.1 от ЗОП, във връзка с Чл.20, ал.З от ЗОП, с Обява в Профила
на Купувача с изх. № 564 от 13.06.2017г., информация за обявата, публикувана в РОП под №
9065196 от 13.06.2017г. и информация за удължаване на срока за получаване на оферти,
публикувана в РОП под № 9065478 от 21.06.2017г.са събрани оферти за Доставка на
медицински газове в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД.
На основание Чл.54, ал.1 от ППЗОП, Председателят на комисията получи с Протокол,
изготвен на основание Чл.48, ал.6 от ППЗОП подадената за участие оферта.
В посочения от Възложителя срок оферта е подала:

1. Вх. № 873 /20.06.2017г. 13.40ч - „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
На 27.06.2017г. в 10 часа Комисията започна своята работа. На основание Чл.51, ал.8 от
ППЗОП, членовете на Комисията подписаха декларация по Чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП.
На заседанието, на което Комисията извърши действията по Чл.97, ал.З от ППЗОП, не
присъства представител на участника.
Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение.
Цена за течен кислород - 200 лв. / тон без ДДС
Цена за азотен оксид - 995 лв. без ДДС за бутилка 10 литра

Членовете на комисията подписаха всички страници от техническото и ценово
федложение на участника.
С това публичната част на заседанието завърши.
На следващ етап от своята работа, Комисията пристъпи към разглеждане на
юкументите на участника. Комисията провери офертата за наличие на основания за
)тстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор.
Комисията не констатира липсващи или нередовни документи.
предложение отговаря на изискванията на Възложителя и Комисията реши:
о

Техническото

Допуска до класиране участника.

о Предлага на Изпълнителния директор на СБАЛДБ «прлоф. Иван Митев» ЕАД, да
сключи договор за Доставка на медицински газове със „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с
оферирани цени - 200лв. /тон без ДДС за течен кислород и 995 лв. без ДДС за
бутилка от 10 литра азотен оксид.

-

При вземане на решенията в настоящия протокол, гласуването е както следва:
гласували «ЗА» - трима членове
гласували «ПРОТИВ» - няма
гласували с «ОСОБЕНО МНЕНИЕ» - няма

В резултат от работата си и на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, Комисията представя
ш Възложителя, настоящия протокол за утвърждаване.

КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ инж. Сашо Йорданов ЧЛЕНОВЕ:

1 Елеонора Стойнова 2.Анна Малечкова - ...

