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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата:  1 / 17.03.2020г.  

  

 
Възложител: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 468 

Адрес: гр.Монтана, ул.„Сирма Войвода” 4 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Борислав Борисов 

Телефон: 096 300341 

E-mail: op@mbalmontana.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката:  Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр.Монтана 

  

Кратко описание: Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр.Монтана, съобразно нуждите на Възложителя. 

  

Място на извършване: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  50 832 

  

Обособени позиции (когато е приложимо):  Да 

 

Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: Течен кислород ≥99,5% 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 50 400лв 
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Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: Бутилиран газообразен кислород ≥99,5 - бутилки 8 м
3
 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 432лв 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
За участниците не следва да са налице основанията по чл.54, ал. 1 от ЗОП. Участник, за когото са 

налице основанията по ч л .54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел 

мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности:  
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 

юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което  има право да извършва дейност, предмет 

на насточщата поръчка, на територията на Република България. 

Участниците  следва  да  притежават и представят:  

- Разрешение за търговия на едро или производство на медицински газове  на  

територията  на  Република България.  

- Декларация за наличие на сертификати за качество удостоверяващи съответствието на 

предлаганите газове с БДС касаещи първо качество медицински газове или 

еквивалентни, разрешения за употреба и други документи доказващи пригодността за 

използване на продуктите за медицински цели.  

- Оторизация за продажба на територията на Република България на съответния 

медицински газ, ако участника не е производител. В  случай, че оторизацията е от 

чуждестранен производител се представя в заверен от участника оригинал и в 

легализиран превод.  

- Техника, оборудване и специализирани транспортни средства, които са 

освидетелствани от ДАМС за превоз на опасни товари по ADR от клас, съответстващ на 

продуктите, предмет на процедурата (Директива 2008/68 на ЕС – вътрешен превоз на 

опасни товари).  

- Възможност за снабдяване на възложителя с оборотни стоманени бутилки, които се 

използват само за доставка на медицински газ.  

- Всяка доставка да бъде придружена от анализни протоколи, протокол за изпитване на 

бутилките, разрешение за продажба на съответната партида и информационен лист за 

безопастност от производителя, удостоверяващ съответствието на предлагания продукт 

с българските стандарти, касаещи медицинският газ, предмет на поръчката.  

- Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника - внедрена система за 

управление на качеството.  

- Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент на името на участника- система за 

управление на здравословните и безопасни условия на труд.  

- Удостоверение за извършване на дейности по поддържане и ремонтиране на съдове, 

работещи под налягане, издадено от ДАМТН. 

- Изпълнен/и договор/и за доставка на медицински газове с болнични лечебни заведения. 

 

Специфични изисквания за Обособена позиция №1: 
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Доставка на течен кислород с чистота не по – малко от 99.5 %. 

Изпълнителят следва да осигури и монтира на територията на Възложителя един брой 

съоръжение за съхранение на кислорода и превръщането му в газообразен – монтирана система 

за безбутилково захранване – газификатор, отговарящо на изискванията на ЗУТ и на Наредба за 

устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, 

установено с удостоверение, издадено от ДАМТН.  

Изпълнителят осигурява преглед на монтираното съоръжение от компетентния орган и 

представя разрешение за пускането му в експлоатация, издадено от ДАМТН и въвеждането му 

в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ. 

Изпълнителят осигурява извършване на авариен и планов ремонт и текуща поддръжка на 

газификатора със свои сили, средства, резервни части и за своя сметка. Изпълнителят следва да 

е вписан в Регистъра на лицата, осъществяващи поддържане, ремонтиране и преустройване на 

съоръжения с повишена опасност, воден от Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор /ДАМТН/. 

Изпълнителят осигурява за своя сметка техническия надзор на съоръженията с повишена 

опасност, извършван по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. 

Течният кислород следва да се доставя до газификатора с транспорт на участника, от 

ППС, които са снабдени с помпа и за които Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" е издала "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени 

опасни товари", съгласно Европейска Спогодба за международен превоз на опасни товари по 

шосе (ADR) и Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен 

превоз на опасни товари. 

Технологията и механизмът на подаването на кислорода към стационарния газификатор 

следва да изключва загубата на кислород в атмосферата. Доставяното количество ще се 

установява по показания на газификатора при Възложителя и се описва в приемо-

предавателния протокол. 

  

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.04.2020г.                     Час: (чч:мм) 16:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.07.2020г.                      Час: (чч:мм) [……] 
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Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.04.2020г., 11:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите:  

Заседателна зала на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана, ул. „Сирма войвода” №4. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите 

или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване.  Упълномощаването трябва да е изрично и пълномощното 

или негово заверено копие се оставя на комисията. 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не             

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

 

Друга информация  

* Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една обособена 

позиция отделно. 

* Офертите се приемат в деловодството на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД, гр.Монтана, ул."Сирма 

войвода"4, в работни дни, от 07:30 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа. Офертата се подава в 

упоменатия от Възложителя срок в съответствие с изискванията на ЗОП. Офертата задължително 

се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, се представя задължително и в превод. 

* Представените оферти да отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и Възложителя. 

* При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител представя гаранция за 

изпълнение на същия, която се освобождава след неговото изпълнение. Гаранцията е в размер на 

2 % /два процента/ от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една 

от формите, съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП: 

- парична сума,  

• преведена по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Стамен   Илиев”-АД гр. Монтана : 

ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД ,  

Сметка:                       BG71IABG74741001032600 ,         

BIC код на банката :  IABGBGSF 

• или внесена на касата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана. 

- банкова гаранция;   

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

* Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на услугата включва всички 

разходи по изпълнението на същата. Условия на плащане – плащането се извършва по банковата 

сметка на изпълнителя в лева. Начин на плащане – отложено, в срок до 60 дни, в български лева. 

 
 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг)  17.03.2020г. 
 

Възложител 
Трите имена:  Д-р Тодор Борисов Тодоров (Подпис и печат – не се чете) 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 


