СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19

тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344

УТВЪРЖДАВАМ:
£....{......(*
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ЛЮБЧО ПЕНЕВ/

ПРОТОКОЛ
2016г.

В изпълнение на Решение № 275 / 12.04.2016г. на Изпълнителния директор на
СБАЛББ „Света София" ЕАД - Любчо Пенев, Комисия в състав:
Председател: Петър Савов - началник стопанска и техническа служби
Членове:
1. Елеонора Стойнова - юрисконсулт
2. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки
отвори постъпилите оферти за Доставка на течен кислород.
На основание Чл.101а от ЗОП, във връзка с Чл.14, ал.4 от ЗОП, с Публична
покана изх. № 514 / 12.04.2016г., публикувана в РОП под № 9052430 от 12.04.2016г.
е получена единствена оферта за Доставка на течен кислород в СБАЛББ "Света
София" ЕАД от:
1. Вх. № 581 / 21.04.2016г. - „СОЛ Б Ъ Л Г А Р И Я " ЕАД
На 25.04.2016г., в 11.00 ч., Комисията започна своята работа, след като получи
офертата от техническия сътрудник в канцеларията.
Членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по Чл.35,
ал.1,т.2 - 4 от ЗОП.
На заседанието, на което Комисията извърши действията по чл.101г, ал.З от
ЗОП, във връзка с чл.68, ал.З от ЗОП, не присъства представител на участника в
процедурата.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като председателят
Комисията оповести ценовото предложение.

на

Членовете на Комисията подписаха всички страници от Техническото
предложение и Ценовото предложение на участника. С това публичната част на
заседанието завърши.
На следващ етап от своята работа, Комисията пристъпи към разглеждане на
офертата и проверка на наличността и редовността на изискуемите от ЗОП и
Възложителя документи.
За „СОЛ Б Ъ Л Г А Р И Я " ЕАД - всички представени документи са налични и
редовни.

В резултат на работата си и на основание Чл.101д от ЗОП, Комисията предлага
на Изпълнителния директор на СБАЛББ „Света София" ЕАД да сключи договор
за Доставка на течен кислород със „СОЛ Б Ъ Л Г А Р И Я " ЕАД с ц е н а за 1 тон
течен кислород 240,00 лв. без ДДС

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, Комисията предава на Възложителя,
настоящия протокол за утвърждаване с цялата документация към него.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът да бъде изпратен на участника
и публикуван в профила на купувача.
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Председател: Петър Савов
Членове:

1. Елеонора Стойнова
2. Анна Малечкова -

...

