
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ ”АД - ГР.МОНТАНА 
 

ПРОТОКОЛ 

 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З - 282 от 02.09.2014 г. за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти относно публична покана с предмет  „Периодични 

доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ "Д-р Ст. Илиев"АД гр.Монтана” , 

публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален номер 9032911 

 

        Днес 02.09.2014 г. В 13:00часа комисия в състав:   

   Председател: 

 1.  Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 

   Членове:  

2. Инж.Данчо Ангелов  – Спец. мед. техника и инф. осиг.; 

3. Димитрина Илиева –  Юрисконсулт ; 

4. Бисер Маринов Младенов – Кислородчик - отговорник 

5. Ангелина Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП, 

се събра за да разгледа подадените оферти относно публична покана с предмет 

„Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ "Д-р Ст. Илиев"АД 

гр.Монтана” съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и условията обявени в 

публична покана № 9032911 

Възложителят, представи на комисията три оферти, регистрирани в деловодството на 

лечебното заведение, а именно: 

№ 1. „Месер България” ЕООД , гр. София                    - вх. № 91 / 29.08.2014г., 09:30ч. ; 

№ 2. „СОЛ България” ЕАД , гр. София                          - вх. № 92 / 29.08.2014г., 09:30ч. ; 

№ 3. „Линде Газ България” ЕООД , гр. София            - вх. № 93 / 01.09.2014г., 13:55ч. 

На основание чл.101 г, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмите – участници в 

поръчката, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата, съгласно текста на 

чл.35, ал.1 и 2 от ЗОП.  

На заседанието на комисията присъстваше : 

- Майя Веселинова Михова-Новачева – упълномощен представител на „Месер Бългрия” 

ЕООД – копие на нотариално заверено пълномощно №00897/27.08.2014г. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното получаване. 

Комисията съобрази действията си с нормативните изискванията – прегледа офертите и 

установи, че и трите оферти отговарят на изискванията на чл.101 в от ЗОП и на предварително 

обявените изисквания на възложителя : представени са исканите документи и разрешителни  за 

изпълнение на дейността, обект на поръчката и съдържат предложения  съответно изискванията . 

Комисията завери с подпис техническите и ценовите предложения на участниците. Присъстващият 

представител на участник в поръчката завери с подписа си техническите и ценови оферти на 

останалите участници, чл.101г от ЗОП. 

 

  КОМИСИЯ:               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                 (подпис) 

ЧЛЕНОВЕ:      Инж.Ангелов                  подпис 

Д.Илиева                         подпис 

Б.Младенов                     подпис 

А.Тодорова                     подпис 
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        Днес 04.09.2014 г.  комисия в състав:   

   Председател: 

 1.  Борислав Борисов ; 

   Членове:  

2. Инж.Данчо Ангелов  ; 

3. Димитрина Илиева ; 

4. Бисер Маринов Младенов ; 

5. Ангелина Тодорова, 

се събра да продължи работата си по избор на изпълнител за доставки на медицински 

газове за нуждите на лечебното заведение. 

 

Комисията обстойно разгледа всички представени  документи в офертите . Установи,че и 

тримата учасници са представили исканите документи и необходимите разрешителни за 

изпълнение предмета на поръчката. 

Комисията разгледа подробно офертите. Според  обявения в публична покана № 9032911 

показател за оценка на офертите  е най-ниска цена . 

Комисията  изготви следната сравнителна таблица относно ценовите прдложения на 

участниците в процедурата за доставка на медицински газове : 

 

№ Участник 
1.Течен 

кислород 

2.Газообразен 

кислород 
3.Райски газ 

4.Въглероден 

диоксид 30кг 

5.Въглероден 

диоксид 10кг 

1 
"Месер България" 

ЕООД 

288 лв/тон , 

0.288 лв/кг 
1.80 лв/м

3
 _ 1.62 лв/кг 1.80 лв/кг 

2 „СОЛ България” ЕАД _ _ 14.40 лв/кг _ _ 

3 
"Линде Газ България" 

ЕООД 
5.16 лв/кг 3.84 лв/м

3
 14.28 лв/кг 2.28 лв/кг  2.28 лв/кг 

 

В ценовите предложения участниците са посочили че предложените цени са с включен 

ДДС и включват всички разходи по изпълнението на поръчката до краен получател МБАЛ „Д-р 

Ст.Илиев” АД, гр.Монтана 

 

Въз основа на предложенията на участниците комисията единодушно предлага : 

 

1. „Месер България" ЕООД за изпълнител на поръчката за доставки на : 

- Течен кислород 

- Газообразен кислород – бутилки 100кг 

- Въглероден диоксид - бутилки  30кг 

- Въглероден диоксид - бутилки 10кг 

 



2. „Линде Газ България” ЕООД за изпълнител на поръчката за доставки на : 

-     Бутилиран райски газ (диазотен оксид) – бутилки 10 кг 

 

 

След като комисията единодушно реши и направи горепосоченото предложение, 

приключи работата си по настоящата обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на 

медицински газове за нуждите на МБАЛ "Д-р Ст. Илиев"АД - гр.Монтана  като предаде всички 

документи и оферти на Възложителя. 

 

 

 

 

 

  КОМИСИЯ:               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                 подпис 

ЧЛЕНОВЕ:      Инж.Ангелов                  подпис 

Д.Илиева                         подпис 

Б.Младенов                     подпис 

А.Тодорова                     подпис 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА НА  :         04.09.2014  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :    подпис 

Д-Р  Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.  ДИРЕКТОР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


