
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД 

София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов " № 11 тел.: 81 54 210; фак€^952 16 50 ракСТ^ 

УТВЪРЖДАВАМ: & 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ^ИРЕКТОР 
/МАРИЯ ЕКИМОВА - ПЕНЕВА/ 

П Р О Т О К О Л 

от 2016г. 

В изпълнение на Решение № 29/11.04.2016г. на Изпълнителния 
директор на СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД - д-р Мария Екимова 
- Пенева, се събра комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Йорданов - началник МТС 
ЧЛЕНОВЕ: 1. Елеонора Стойнова - юрисконсулт 

2. Анна Малечкова - организатор общ. поръчки 

На основание Чл.101а от ЗОП, във връзка с Чл14, ал.4 от ЗОП, с 
Публична покана изх. № 322 / 11.04.2016г., публикувана в РОП под № 
9052342/11.04.2016г., е получена единствена оферта за "Доставка на течен 
кислород" в СБАЛДБ «Проф. Иван Митев» ЕАД от: 

1. „СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД - вх. № 520/21.04.2016г. 

На 25.04.2016г., в 10.00 ч., Комисията започна своята работа, след 
като получи офертата от техническия сътрудник в канцеларията. 

Членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата 
по Чл.35, а л . 1 , т . 2 - 4 о т 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 
на Комисията оповести ценовото предложение. 
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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 БЪЛГАРИЯ" 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 СБАЛДБ «ПРОФ. ИВАН 
МИТЕВ» ЕАД да сключи договор за "Доставка на течен кислород" със 
„СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД с цена 200.00 лв. без ДДС за 1 тон. 

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. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Йорданов 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Елеонора Стойнова 

2. Анна Малечкова - . 
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