МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

УТВЪРДИЛ: чл. 42, ал. 5 от ЗОП
на осн. чл. 97, ал. 4 от ППЗОП
ИЗП. ДИРЕКТОР, проф. д-р М. Станкев
Дата на утвърждаване: 25.10.2016г.

ПРОТОКОЛ
по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП
за работата на комисия, назначена със Заповед № 319/19.09.2016г. на
изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД за разглеждане и оценка на
получените оферти и класиране на участниците в провежданото възлагане
чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медицински газове и абонаментна поддръжка и обслужване на
Дюаров съд”

Днес, 25.10.2016г. в изпълнение на Заповед № 358/18.10.2016г. на
изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД се състави настоящият протокол
за работата, извършена от Комисия в състав:
Председател: инж. В. Туртанска, н-к отд. „Административен” и
Членове: маг.ф. З. Събева, н-к „Аптека – лекарствени продукти”;
Цв. Цветкова, юрисконсулт
назначена със задача да осъществи възлагане чрез събиране на оферти с
обява на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински газове и
абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд”,
разкрита с Решение № 340/ 04.10.2016г. на изпълнителния директор на
МБАЛ „НКБ” ЕАД, с което са одобрени: обява № 340/ 04.10.2016г. за откриване
на обществена поръчка на ниска стойност, кратката информация за поръчката
(публикувана в РОП на 04.10.2016г. с IDN: 9057139) и документацията за участие,
по която срокът за получаване на оферти е удължен на осн. чл. 188, ал. 2
от ЗОП с Решение № 349/ 12.10.2016г. на изпълнителния директор на МБАЛ
„НКБ” ЕАД, за което на същата дата е публикувана информация в Профила на
купувача на Възложителя и в РОП с IDN: 9057389.
I. На 18.10.2016г. Комисията започна работа след като председателят
инж. В. Туртанска на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП получи срещу подпис от
Румяна Розева, служител в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД постъпилите
оферти за участие в обществената поръчка, както и списък на участниците, за
което се състави протокол по смисъла на същата разпоредба.

II. Комисията констатира, че в отговор на публикуваната обява за
събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински
газове и абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд” е постъпила една
оферта от следния участник:
Подател на офертата или
заявлението за участие
„СОЛ България” ЕАД

Входящ номер
7000-3370

Дата на
получаване
11.10.2016г.

Час на
получаване
15:58ч.

Констатирано е също, че няма върнати (неприети) оферти и няма оферти,
постъпили след крайния срок.
Предвид извършеното от Възложителя удължаване на срока за събиране
на оферти, Комисията прецени, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл.
188, ал. 3 от ЗОП и да разгледа и оцени получената оферта.
В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП след получаване на списъка с
участниците председателят и членовете на Комисията попълниха и подписаха
декларации за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
III. В изпълнение на поставената задача на 18.10.2016г. в 11.00 часа
Комисията в пълен състав започна публичното заседание по отваряне на офертата.
Заседанието се проведе в присъствието на г-н Герго Гергов, представител
на участника „СОЛ България” ЕАД.
Комисията отвори предложенето, както следва:
1. Преди отварянето на офертата на участника Комисията извърши
проверка дали същата е предствена в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която е налична изискуемата от Възложителя информация, която следва да бъде
вписана, а именно наличие на: наименованието и адреса на Възложителя,
наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс,
електронен адрес, предмет на поръчката и обособените позиции, за които се
подават документи.
2. След извършване на проверката по т. 1, на основание чл. 97, ал. 3 от
ППЗОП, Комисията извършваше отваряне на опаковката с предложението му и
оповестяваше ценовите предложения, съдържащи се в нея. Ценовите
предложения на участника „СОЛ България” ЕАД са както следва:
2.1. цена за доставка на медицински газове по Обособена позиция № 1 в
размер на 69 591,00 лв. (шестдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и един
лева) с вкл. ДДС, формирана на база прогнозното потребление за срок от една
година и единични цени по подпозиции, подробно описани в техническа
спецификация, съдържаща подробно описание на предлаганите продукти с
посочени цени на същите, представяляваща Приложение № 1 към настоящия
протокол;
2.2. цена за абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд по
Обособена позиция № 2 в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева) с вкл. ДДС
месечно или обща годишна стойност в размер на 2160,00 лв. (две хиляди сто и
шестдесет лева) с вкл. ДДС.
3. След оповестяване на ценовите предложения, председателят и
членовете на Комисията, подписаха техническите и ценовите предложения на
участника.
Предвид констатираната липса на други подадени оферти, съответно
липса на представители на други участници техническите и ценовите

предложения на участника „СОЛ България” ЕАД не беше подписано от
представител на конкурентен участник.
IV. На 19.10.2016г. Комисията в закрито заседание започна подробно
разглеждане на представените от участника документи с оглед преценка на
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
Комисията констатира, че същите съответстват с изискванията на ЗОП,
ППЗОП и Възложителя.
Водена от горното, Комисията допусна до разглеждане техническите
предложения на участника по двете обособени позиции.
V. На 20.10.2016г. Комисията пристъпи към разглеждане на:
1. Техническото предложение, заедно с приложението към него,
представено от участника „СОЛ България” ЕАД по Обособена позиция № 1 и
констатира, че участникът е предложил да извърши доставка на следните
продукти:
1.1. Подпозиция № 1.1. - Доставка на медицински кислород под налягане,
в бутилки:
Производител

Състав на предлаганите
продукти

Прогнозно
количество

Доставна
единица

„СОЛ БЪЛГАРИЯ”
ЕАД

O2>99,5% ; CO <5ppm;
CO2<300ppm ; H2O < 67ppm

1500

м3

Вместимост
на
бутилките
8м3

1.2. Подпозиция № 1.2. - Доставка на втечнен кислород, за медицински
цели
Производител

Състав на предлаганите
продукти

Прогнозно
количество

Доставна
единица

„СОЛ БЪЛГАРИЯ”
ЕАД

O2>99,5% ; CO <5ppm ;
CO2<300ppm ; H2O < 67ppm

268

тон

Вместимост
на
бутилките
***

1.3. Подпозиция № 1.3. - Доставка на CO2 (въглероден диоксид) под
налягане, в бутилки
Производител
„СОЛ БЪЛГАРИЯ”
ЕАД

Състав на предлаганите
продукти
CO2>99,5%;CO<5ppm;NO+N
O2<2ppm;H2O<67ppm;SO2<2
ppm;Stot<1ppm

Прогнозно Доставна
количество единица
150
кг.

Вместимост на
бутилките
7,5 кг., 10,5 кг.,
20 кг

2. Техническото предложение, представено от участника „СОЛ България”
ЕАД по Обособена позиция № 2 и констатира, че участникът е предложил да
извършва абонаментна поддръжка и обслужване на Дюаров съд за срок от 12
месеца.
Въз основа на представените от участника документи, Комисията
заключи, че предложеното от участника изпълнение на поръчката (по двете
обособени позиции) отговаря на изискванията на Възложителя.
Предвид горното, комисията допусна до класиране офертата на „СОЛ
България” ЕАД.
Комисията извърши преценка относно приложимостта на текста,
регламентиран в чл. 72 от ЗОП спрямо ценовото предложение на участника по
Обособена позиция № 1 и съответно по Обособена позиция № 2.

Поради наличие на само една оферта по всяка от обособените позиции,
Комисията констатира, че хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не е приложима.
VI. Прилагайки одобрения от Възложителя критерий за възлагане на
поръчката, а именно – „най-ниска цена”, на 24.10.2016г. Комисията класира на
първо място единствения участник, а именно: „СОЛ България” ЕАД, представил
предложение за изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции, а
именно:
1. По Обособена позиция № 1, представил предложение за изпълнение на
поръчката срещу заплащане на цена в размер на 69 591,00 лв. (шестдесет и девет
хиляди петстотин деветдесет и един лева) с вкл. ДДС, формирана на база
прогнозно потребление за срок от една година и единични цени по подпозиции,
подробно описани в техническа спецификация, съдържаща подробно описание на
предлаганите продукти с посочени цени на същите, представяляваща Приложение
№ 1 към настоящия протокол;
2. По Обособена позиция № 2, представил предложение за изпълнение на
поръчката срещу заплащане на цена в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева)
с вкл. ДДС месечно или обща годишна стойност в размер на 2160,00 лв. (две
хиляди сто и шестдесет лева) с вкл. ДДС.
С оглед изложеното и на осн. чл. 97, ал. 4 от ЗОП, Комисията представя
настоящия протокол за утвърждаване от изпълнителния директор на МБАЛ
„НКБ” ЕАД” ЕАД.

Комисия:

чл. 42, ал. 5 от ЗОП
(инж. В. Туртанска)

чл. 42, ал. 5 от ЗОП
(маг.ф. З. Събева)

чл. 42, ал. 5 от ЗОП
(Цв. Цветкова)

