
Изпълнителен директор

.2020 г.

П Р О Т О К О Л
по чл.192, ал. 4 от ЗОП

Днес. 05.12.2019 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор на 
УМБАЛ ..Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД с адрес гр. София, ул. „Бяло море” № 8, в изпълнение на 
Заповед № РД-02-518/05.12.2019 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение се събра 
комисия в състав:

Председател:
инж. Цонка Малинова -  н-к СПИК
Членове:
1. Радка Калъпова -  гл юрисконсулт
2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП, се събра със задача да разгледа и оцени по реда на 

чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки постъпилите оферти 
за обществена поръчка с „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна- 
ИСУЛ"ЕАД”, открита с публикуване на обява по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20. ал. 3, т. 
2 от ЗОП.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в регламентирания срок за подаване 
на оферти за участие в процедурата до 16:30 ч. на 29.11.2019 г. е постъпила само една оферта, и 
на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът подаване на оферти е удължен с пет дни.

В определения нов срок за подаване на оферти-04.12.2019 г. няма други подадени оферти. 
Единствената постъпила оферта е на „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД с вх.№ 1/28.11.2019 г. - 11:15 ч.

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП Комисията разглежда и оценява получените оферти 
независимо от техния брой. На заседанието на комисията не присъства упълномощен 
представител на участника.

Всеки един от членовете на комисията подписа декларация на основание чл. 103, ал.2 от 
ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците.

Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с представянето и 
приемането на офертата за участие и пристъпи към нейното отваряне.

Комисията оповести предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката и 
подписа съдържащите се в техническото предложение документи.
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След разглеждане на документите, представени от участника, комисията констатира, че 
офертата съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, и не установи несъответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД до разглеждане на техническото предложение.

Техническото предложение на участника „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД съдържа всички 
изискуеми. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Срокът за доставка е 24 часа Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД разглеждане на ценовото предложение.

Съгласно документацията за участие ценовото предложение следва да бъде изготвено по 
Приложение № 8. Прогнозната стойност на поръчката за 12 месеца е 58 500.00 лв. без включен 
ДДС.

Ценовото предложение на участника е изготвено по Приложение № 8  и включва както 
следва:

Артикул
№ Наименование Количество

Единица
мярка

ед. цена без 
ДДС

Обща
стойност без

ДДС

1. Медицински течен 
кислород 162 000,00 кг

0,25 40 500,00

2.
Медицински газообразен 

кислород, бутилки с 
вместимост 6,3 м3

220,50 м3
1,50 330,75

3.
Медицински 
инхалационен газ N20 
/„Райски газ”/, бутилки с 
вместимост 7,5 кг

750,00 кг
9,50 7 125,00

4. Медицински течен азот 11000 кг 0,85 9350,00

5.
Газообразен въглероден 

двуокис, бутилки с 
вместимост 30 кг.

600,00 кг
1,40 840,00

Сума от общите стойности без ДДС X: 58 145,75
Сума от общите стойности с ДДС X: 69 774,90

Ценовото предложение на участника попада в обхвата на прогнозната стойност на 
поръчката и отговаря на всички изисквания на Възложителя.

Класирането следва да се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена», като под най-ниска 
цена ще се разбира най-ниската обща стойност, без ДДС.

Ценовото предложение на „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД не подлежи на сравнение с оглед 
критерия „най-ниска цена". Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена цена, и 
следва да бъде класирано на първо място:

ПЪРВО МЯСТО - „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД



Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
поръчката с „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”с 
класирания на първо място участник „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД.

Настоящият протокол отразява резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците и е подписан от комисията и предаден на Възложителя за 
утвърждаване на ' ...01.2020 г.

С предаването на протокола комисията приключи своята работа в определения със 
Заповед № РД-02-518/05.12.2019 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД срок.

Комисия:

Председател: инж. Цонка Малинова
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