ПРОТОКОЛ

No 1

от заседания на комисия, назначена със Заповед №

431/18.12.2017

г. на изпълнителния

директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да отвори, разгледа, оцени
и класира представените . оферти в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка, открита с Решение №

26/08.11 .2017 г.

с предмет: ,,Доставка на калибровъчни

и работни газове за лабораториите на ИАОС"

1.

На

18.12.2017

г. от

10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по околната
III" № 136, на основание Заповед № 26/08.11.2017г.

среда в гр. София, бул. ,,Цар Борис
комисия в състав:

Председател:

~~----=---с=-=~------=--с~=;:------- - - - - - -

42,

ал.

5

ЗОП, вр. ЧЛ.

2 ЗЗЛД

Членове:

--~~--~~-=_,-----------:ас-;:=:-=-=-=------

1. Nл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД
2. .__ _ _ __ _ _:___ ___- - ~ - - - - - -- -3.

4.

са"

\

Резервен член:

l

наричана по-долу в настоящия протокол „Комисията··, в пуолично заседание започна

своята работа в открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:

,,Доставка

на калибровъчни

и

работни

газове за

лабораториите на

ИАОС".

Въз основа на получения списък по чл.

48,

ал.

6

от ППЗОП Комисията установи,

че в деловодството на ИАОС са подадени в определения срок до

17.30 ч.

на 15.12.2017г.

три оферти от следните участници:

1. ,,ЛИНДЕ
12:30 ч. за:

ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

-

с вх. №

01/11.12.2017 г.,

постъпила в

1.1. Обособена позиция 4: Въглероден оксид (в азот), 9 броя: 5ppm - 1 брой, 15
ppm - 1 брой, 35 ppm -1 брой, 200 ppm -1 брой, 500 ppm -2 броя, 990 ppm -1 брой, 1500
ppm -1 брой, 3200 ppm - 1 брой. 1О литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150
bar;
1.2. Обособена позиция 5: Въглероден диоксид (в азот), 3 броя: 0.5 % - 1 брой,
19,5%- 1 брой, 30%-1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката- 150
bar;
1.3. Обособена позиция 6: Метан (в синтетичен въздух), 4 броя: 5 ppm - 1 брой, .
150ppm -1 брой, 600 ppm -1 брой, 990 ppm -1 брой, 1О литрови бутилки, налягане на
газа в бутилката - 150 bar;
1

б

lA. Обособена позиnня 7: Кислород (в азот), 4 броя: 1% -1 брой, 10% - 1
- _ Q_-% - 1 брой 30% - 1 брой, 1О литрови бутилки,налягане на газа в бутилката
- о Ьаг

1.5. Обособена позиnня 13: Азотен оксид /в азот/ 700 ррЬ, 33 броя, 10 литрови
бутн:nаi на..-uгане на газа в бутилката - 150 bar;
1.6. Обособена позиция 15: Въглероден оксид /в азот/ 10 ppm - 23 броя, 10
лпрови бути.Jrки, налягане на газа в бутилката- 150 bar;
1.7. Обособена позиция 18: Хелий 5.5/99,9996% v/v/ 50 л. - 58 броя, 50 литрови
200 bar;

б -тилк:и,налягане на газа в бутилката -

1.8. Обособена позиция 23: Аргон/99,999 % v/v/ - 378 броя, 50 литрови бутилки,
налягане на газа в бутилката - 200 bar;
1.9. Обособена позиция 24: Кислород 5.0/99,999% v/v/ - 22 броя, 50 литрови
бутилки, налягане на газа в бутилката - 200 bar;
1.10. Обособена позиция 26: Синтетичен въздух /79% N2 + 21 % 02/ - 4 броя, 50
литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 200 bar;
1.U. Обособена позиция 28: Двуазотен оксид 5.0/99,999% v/v/ - 3 броя, 10
литрови б 1тилки, н iIЯГаНе на газа в бутилката- 150 bar.

2.

~1ЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

постъпила в

14:20 ч.

- с вх.

№

02/13.12.2017 г.,

за:

2.1 Обособена позиция 1: Серен диоксид (в синтетичен въздух), 2 броя:

200
1 О

ррЬ

- 1 брой, 400

ррЬ

-1

брой.

1-0

литрови бутилки, налягане на газа в бутилката

-

Ьаг;

2.2 Обособена позиция 3: Азотен оксид (в азот), 8 броя: 200 ррЬ-1 брой,
- 1 брой, 5 ppm-1 брой, 100 ppm-2 броя, 600ppm- 1 брой , 990 ppm-1 брой,
100 ppm - 1 брой . 1О литрови бутилки, налягане на газа_ в бутилката - 150 bar;

- оо ррЬ

2.3. Обособена позиция 11: Емисионен проверовъчен комплект - 8
бро~ 94 броя бутилки: Един комплект Серен диоксид 70 ppm - 1 брой, /в азот/
1 - оо ppm - 1 брой, /в азот/ 4000 ppm-1 брой, /в азот/ Азотен оксид 70 ppm 1брой , /в азот/ 600 ppm - 1 брой, /в азот/ Азотен диоксид 70 ppm -1 брой, /в
синтетичен въздух/ Кислород 5% - 1 брой, /в синтетичен въздух/ 15% - 1 брой,
/в синтетичен въздух/ Въглероден оксид 50 ppm -lброй, /в азот/ 800 ppm 1брой, /в азот/ , Метан 80 ppm - 1 брой, /в азот/ 600 ppm - 1 брой, /в
синтетичен въздух/, 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150
bar;
броя,

2.4 Обособена позиция 12: Серен диоксид (в синтетичен
10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката- 150 bar;
2.5.

Обособена позиция

налягане на газа в бутилката -

19: Азот/99,999 % v/v/ - 65
200 bar;

броя,

въздух)

50

300

ррЬ,

33

литрови бутилки,

2.6. Обособена позиция 20: Азот/99,999 . % v/v/. - 36 броя, 10 литрови бутилки,
налягане на газа в бутилката- 150 bar;

2

Обособена позиция

2.7.
бутилки =

2.8.

22:

Ацетилен

броя,

50

литрови

10 кг. ;
Обособена позиция

налягане на газа в

23: Аргон/99,999 % v/v/ - 378
бутилката - 200 bar;

Обособена позиция

2.9.

25:

Водород

бутилки, налягане на газа в бутилката -

2.10.

Обособена позиция

27:

броя,

50

5.0/99,999% v/v/ - 2

литрови бутилки,

броя,

50

литрови

броя,

50

литрови

200 bar;

Аргон/Метан

бутилки, налягане на газа в бутилката -

3.

2.6/99,6 % v/v/ - 9

/90%/10%/ - 12

200 bar.

.,СИАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД- с вх. №

03/15.12.2017

г. , постъпила в

14:15

ч.

за:

3.1. Обособена позиция 2: Серен диоксид (в синтетичен въздух), 6 броя, 5 ppm 1 брой, 100 ppm - 2 броя, 600 ppm -1 брой, 1500 ppm -1 брой, 1О 000 ppm -1 брой , 1О
литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar;
3.2.

Обособена позиция

8:

Пропан /в синтетичен въздух/ , Сероводород /в азот/,

Метан/в хелий/, Кислород /в хелий/

16 броя, Пропан /в синтетичен въздух/ 20 ppm-2
200 ppm-2 брой, 990 ppm-1 брой, Сероводород /в азот/ 5 ppm-1 брой, 20 ppm-2
броя, 80 ppm-2 броя, 120 ppm- 1 брой, Метан /в хелий/ 4.5 %- 1 брой, Кислород /в хелий/
4.5%-1 брой, Хелий /6.0/- 2 броя, Изобутан-2.5 1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на
газа в бутилката- 150 bar;
·
брой ,

3.3.

Обособена позиция

9:

Азотен диоксид /в азот/, Амоняк /в азот/, Бензен /в

азот/, Стирен /в азот/, Р-ксилен /в азот/, Толуол /в азот/

13 броя, 5 ppm-1 брой, 60 ppm-1
брой , 98 ppm-1 брой, Амоняк /в азот/ 5 ppm-1 брой, 20 ppm- 2 броя, 80 ppm-2 броя, 120
ppm-1 брой, Бензен / в азот/ 100 ppm-1 брой, Стирен /в азот/ 100 ppm-1 брой, Р-ксилен
/в азот/ 500 ppm- 1 брой, Толуол /в азот/ 500 ppm-1 брой, 10 литрови бутилки, налягане
на газа в бутилката- 150 bar;
3.4. Обособена позиция 10: Бензен (в синтетичен въздух), 4 броя, 5 ррЬ- 1 брой,
10 ррЬ-1 брой, 15 ррЬ- 1 брой, 48 ррЬ-1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в
бутилката - 150 bar;
3.5. Обособена позиция 14: Азотен диоксид /в азот/ 200 ррЬ, 4 броя, 10 литрови
бутилки, наляг~е на газа в бутилката- 150 bar;
3.6. Обособена позиция 16: Бензен /в синтетичен въздух/ 21 броя;
3.6.1. Обособена позиция 16.1: Бензен /в синтетичен въздух/ - 100 ррЬ - 11 броя,
1О литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar;
3.6.2. Обособена позиция 16.2: Бензен , Толуен,- Р-ксилен /в синтетичен въздух/ 10 броя,10 ррЬ, 10 ррЬ, 10 ррЬ,10 литрови бутилки,налягане на газа в бутилката- 150
bar;
3.7. Обособена позиция 17: Метан /в синтетичен въздух/, Сероводород
/в амоняк/, Амоняк /в азот/-17 броя, Метан /в синтетичен въздух/ 5ppm - 3
броя, 1О литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar;
Сероводород /в азот/ 500 ррЬ -8 броя, Амоняк /в азот/-17 броя, 10 литрови
бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar;

3

3. 7.1. Обособена поз иция 17.1.: Метан /в синтетичен възд,ух/ 5ppm З броя 1О :mтрови бутилки, нашrгане на газа в бутилката - 150
bar;
·
3.7.2. Обособена поз иция 17.2.: Сероводород /в азот/ 500 ррЬ -8 броя,
1О JШтрови бутилки, нашrгане на газа в бутилката - 150 bar;
3.7.3. Обособена позиция 17.3.: Амоняк /в азот/ 700 ррЬ- 6 броя ,10
1ШтрОВИ бутилки, нашrгане На газа В бутилката - 150 bar.;
3.8. Обособена позиция 18: Хелий 5.5/99,9995% v/v/ 50 л. - 58 броя, 50
200 bar;

литрови бутилки,нашrгане на газа в бутилката -

-

3.9. Обособена позиция 21: Азот/99,9999 % v/v/ - 6 броя, 50 литрови бутилки,
нашrгане на газа в бутилката - 200 bar;

На пубJШЧНото заседание на Комисията присъстваха представители на следните
учас;rници:

„МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

-

г-н Стефан Станчев в качеството си на лице за

контакт по настоящата обществена поръчка;

Председателят и членовете на Комисията в изпълнение на чл.

8 от ППЗОП
подписаха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от
51,

ал.

ппзоп.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в
Търговския регистър по ЕИК на участниците, която се прилага към настоящия
протокол .

П. Съобразно изискванията на чл.

54,

ал.

3

от ППЗОП, Комисията отвори

офертите по реда на тяхното постъпване:

1.

Комисията

отвори

офертата на

„ЛИНДЕ

ГАЗ

БЪЛГАРИЯ"

ЕООД

и

констатира, че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в

съответствие с чл.

47

от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията

констатира, че заявлението и офертата на участника съдържат всички документи
по приложения опис, както и непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани

ценови

параметри" .

Трима членове

на

Комисията подписаха техническото

предложение на участника и плика с ценовото предложение. Съгласно чл.

5 ППЗОП Комисията предложи

54,

ал.

един от представителите на другите участници да

подпише техническото предложение и плика с ценовата оферта, като никой от
тях не поиска .

2.

Комисията отвори офертата на „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

и констатира,

че е подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие

с чл.

47

от ППЗОП и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че

заявлението и офертата на участника съдържат всички документи по приложения
опис,

както

и

непрозрачен

запечатан

плик

с

надпис

„Предлагани

ценови

параметри" . Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение
на участника и плика с ценовото предложение. Съгласно чл.

54,

ал .

5

ППЗОП

Комисията предложи един от представителите на другите участници да подпише

4

техническото предложение и шш:ка с пеновата оферт~ като никой от тях не
поиска.

3.

Комисията

отвори

офертаrа

на

„СИАД

БЪЛГАРИЯ''

Е ООД

и

констатир~ че е подадена в запечатан непроз рачен шш:к, с н енарушена цялост, в

съответствие с чл.

47

от ППЗОП и с изискванията на възложителя . Комисията

констатира, че заявлението и офертата на участника съдържат всички докум енти
по приложения опис, както и непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани

ценови

параметри" .

Трима

членове

на

Комисията подписаха техническото

предложение на участника и плика с ценовото предложение. Съгласно чл.

5 ППЗОП Комисията предложи един от представителите

54,

ал.

на другите участници да

подпише техническото предложение и плика с ценовата оферта, като никой от тях
не поиска.

След като бяха извършени гореизложените действия съгласно чл.

ал .

54,

6

от

ППЗОП, публичната част от заседанието на Комисията приключи.

5. 111.

В периода

15.12.2017 - 09.01.2018

г.

в закрити заседания Комисията,

продължи своята работа с обстойна проверка на документите, съдържащи се в

офертите на трите участника, при която констатира следното:

Офертата

1.

на

„ЛИНДЕ

ГАЗ

БЪЛГАРИЯ"

ЕООД

документи, подписани от г-жа Аннамария Аксинте

-

съдържа
управител,

следните
която

по

данните в Търговския регистър, представлява дружеството участник:

Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец

./
№

1, които

са налични в офертата:

ЕЕДОП, подписан от г-жа Аннамария Аксинте - управител в съответствие с

./

Образец№2

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т.

./
1

от ППЗОП

позиции №№

./

- с титул в съответствие с Образец
4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 24,26,28

№

3,

за всяка от обособени

Калибрационни и/или анализни сертификати - за об. поз. № 4 - 2 бр.; за об.
поз. № 5 - 2 бр.; за об. поз. № 6 - 2 бр.; за об. поз. № 7 - 2 бр.; за об. поз. № 13 1 бр.; за об. поз. № 15 - 1 бр.; за об. поз. № 18- 1 бр.; за об. поз. № 23 - 1 бр.; за
об. поз. № 24 - 1 бр.;за об. поз. № 26 - 1 бр.;за об. поз. № 28 - 2 бр. - заверени от
участника копия;

./

Декларация в Образец № 2 за извършени доставки със сходен предмет за
ИАОС с договори изпълнени през

2015

и

2016 г.

./

Сертификат за качество ISO 9001 : 2008 -· заверено от участника копие

./

Сертификат за качество BS OHSAS 18001 : 2007 - заверено от участника копие

./

Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - в запечатан
непрозрачен плик.

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в обявата,
комисията пристъпи към

5

1.1.

Проверка

за

съответствие

с

условията

за

участие

и

на

личното

състояние на участника

„ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е българско юридическо лице, ЕИК

130418266,

представлявано от законния си представител г-жа Аннамария Аксинте в

качеството си на управител. Участникът не участва в обединение и е декларирал в
ЕЕДОП, че няма да ползва услугите на подизпълнител.

С представения ЕЕДОП, подписан от г-жа Аннамария Аксинте

,

се декларира,

че за участника не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.

54,

ал.

1

отЗОП.

1.2.

Проверка

професионални

на

съответствието

способности,

и

с

наличие

изискванията

на

за

изискваните

технически

от

и

възложителя

сертификати

Опит в изпълнението на доставки със сходен предмет - минимум две доставки

../

в тригодишен период назад от крайната дата за подаване на оферти

Съгласно списък, представен в ЕЕДОП, дружеството е изпълнило един договор
за доставки със сходен предмет през

г.; през

2013

2014 г. - 1 договор; през 2015 г. - · 1
1 бр. удостоверение, издадено от

договор. Към документите на участника е приложен

ИАОС,

отнасящо

представените

се

към

до

него

договорите
документи

в

се

списъка.

От

установява,

информацията

че

е

изпълнено

списъка и
за

2 доставки със сходен предмет за последните три години .

минимум

Внедрена система за управление на качеството по

../

в

изискването

ISO 9001

или еквивалентна

в областта на производство или дистрибуция на калибрационни газове или др.
сходни с предмета на поръчката

Участникът

2.

е

представил

управление, · съгласно

заверено

ISO 9001 : 2008

копие

от

Сертификат

на система за

в областта на производство, доставка,

дистрибуция и търговия с технически газове, инженеринг на газоснабдителни
системи

за технически

газове,

търговия

с

оборудване

системи, производство на медицински кислород, от

GmbH,

валиден до

TUV

за

газоснабдителни

RНEINLAND

CERT

14.09.2018 г.

Офертата на „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД съдържа следните документи,

2.

подписани от г-н Люсиен Жулиен Адам

-

управител, който по данните в

Търговския регистър, представлява дружеството участник:

Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец

../
№

1, които

са налични в офертата:

ЕЕДОП, подписан от г-н Люсиен Жулиен Адам

../

Образец№

управител

-

в съответствие с

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл.

../
1

от ППЗОП

позиции №№

../

-

2

Документ

- с титул в съответствие с Образец
1, 3, 11, 12, 19, 20, 22 23, 25, 27
за

упълномощаване,

с

който

№

г-н

3,

39,

ал.

3,

т.

за всяка от обособени

Люсиен

Жулиен

Адам

упълномощава г-н Стефан Живков Станчев да го представлява пред ИАОС във
връзка с настоящата обществена поръчка - заверено от участника копие

../

Калибрационни и/или анализни сертификати
поз. №

3 - 4 бр.;

за об. поз. №

11 - 6 бр.;
6

-

за об. поз. №

за об. поз. №

12 - 1 бр.;

1- 2

бр.; за об.

за об. поз. №

19

- 1 бр. ; за об. поз . № 20 - 1 бр. ; з а об. поз . № 22 - 1 бр. ; за об. поз . о 23 - 1 бр.;
за об. поз. № 25 - 1 бр .; з а о б . поз . № 27 - 1 бр . - заверени от участника копия;
Декларация за съгласие с проекта на договора, подписана от г-н Люсиен

./

Жулиен Адам

-

управител ;

Декларация за срок на валидност на офертата, подписана от г-н Люсиен

./

Жулиен Адам

./

управител;

-

Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки ,

подписана от г-н Люсиен Жулиен Адам

-

управител;

Удостоверения за извършени доставки със сходен предмет - от „Дрегер
Сейфти България" ЕООД за договори, изпълнени през 2014, 2015 и 2016 г.; от
ИАОС за договори, изпълнени през 2014, 2015 и 2016 г.; от „Пехливанов
Инженеринг" ООД за договори, изпълнени през 2014, 2015 и 2016 г. - заверени

./

от участника копия

./

Сертификат за качество

./

Ценово предложение, съгласно чл.

ISO 9001 : 2008 39,

заверено от участника копие

ал.

3,

т.

2

от ППЗОП

-

в запечатан

непрозрачен плик.

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в обявата,
комисията пристъпи към

2.1.

Проверка

за

съответствие

с

условията

за

участие

и

на

личното

състояние на участника

,,МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД е българско юридическо лице, ЕИК

816115948,

представлявано от законния си представител от г-н Люсиен Жулиен Адам. Участникът
не участва в обединение и е декларирал в ЕЕДОП, че няма да ползва услугите на
подизпълнител.

С представения ЕЕДОП, подписан от г-н Люсиен Жулиен Адам

-

управител,

се декларира, че за участника не са налице основанията за задължително отстраняване

по чл.

54,

ал.

1 от ЗОП.

П:редставената отделно декларация за спазване на задълженията, свързани с

данъци и осигуровки , не е изисквана от възложителя, тъй ·като това обстоятелство се
декларира в ЕЕДОП
не

ч.

-

111, 6.

,,Б". Представянето й обаче не съст~лява нарушение и

изисква допълнителни разяснения от участника,

отделната и ЕЕДОП

2.2.

-

декларации

-

са еднопосочни по смисъл.

Проверка

професионални

тъй като двете

на

съответствието

способности,

и

наличие

с

изискванията
на

изискваните

за

технически

от

и

възложителя

сертификати

./

Опит в изпълнението на доставки със сходен предмет

-

минимум две доставки

в тригодишен период назад от крайната дата за подаване на оферти

Съгласно списък, приложен към офертата, през
девет договора за доставки със сходен предмет; през

'

г.

-

осем договора. Към списъка са приложени

отнасящи се за общо

11

2014 г. дружеството е изпълнило
2015 г. - девет договора; през 2016
3 бр. референции/удостоверения,

от отразените в списъка договори. От информацията в списъка

7

и представените към него документи се ус~.rавовява, че е изпълнено

минимум

2 доставки

със сходен предмет за последните три години.

Внедрена система за управление на качеството по

,/

изискването за

·

ISO 9001

1iШI еквивалентна

в областта на производство или дистрибуция на калибрационни газове или др.
сходни с предмета на поръчката

Участникът

управление,

е

представил

съгласно

заверено

ISO 9001

копие

в

: 2008

от

областта

Сертификат

на

на

система

производство,

за

доставка,

съхранение, дистрибуция и търговия с технически и специални газове, газове за
медицината и ХВП, от

3.

TUV NORD GmbH,

валиден до

Офертата на „СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД съдържа следните документи,

подписани от г-н Бернандо Сестини

-

управител който по данните в Търговския

регистър , представлява дружеството участник

№

1, които

са налични в офертата:

ЕЕДОП -

../

1 бр.,

подписан от г-н Бернандо

съответствие с Образец №

Сестини -

управител в

2

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал. 3, т.

./
1

от ППЗОП

позиции №№

- с титул в съответствие с
2, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21 .

Образец №

3,

за всяка от обособени

Калибрационни и/или анализни сертификати - за всички обособени позиции -

12 бр . ./

.

Списък на представените документи, изготвен съгласно приложения Образец

../

../

14.09.2018 г.

заверени от участника копия;

Удостоверения за извършени доставки със сходен предмет -,- от „Лукойл
Нефтохим Бургас" АД за договори, изпълнени през 2013 и 2014 г.; от „СЖС
България" ЕООД за договор, изпълнен през 2013 г. - заверени от участника
копия

../

.

Удостоверения за извършени доставки със сходен предмет - от ИАОС за
договори, изпълнени през

./
../

2012, 2013, 2015,2016 г-заверени

от участника копия;

Сертификат за качество ISO 9001 : 2008 -1 бр., заверено от участника копие;
Сертификат на система за управление ISO 9001 : 2015 - 1 бр., заверено от
участника копие;

../

Сертификат за акредитация EN ISO/EC 17025:2005 участника копие,

легализиран

заверено от участника копие

../

преведен

на български

1 бр., заверено от
- 1 бр.,

сертификат

.

Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - в запечатан
непрозрачен плик.

Gлед като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в обявата,
комисията пристъпи към

3.1. Проверка за съответствие с условията за участие и на личното
състояние на участника

,,СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД е българско юридическо лице, ЕИК 121.093877,
представлявано от законния си представител от г-н Бернандо Сестини

8

-

управител.

-'

~- ---- -..::..:: .----- -~-

..:..

Спре.::~ Т2.ВеН:ИЯ:. ЕЕ= О

_

о.::пm :ан от г- а: Бернан..:::ю Сестини е .::~ек..1арир<¾ че

за :час-тника не са на.~::ипе о нованията за за.::rъ.иКИТе.:шо отстраняване по ч:.1 . ~ 4, а.1 .

1 от

З ОП.

3.2.

Проверка

професионални

на

съответствието

способности,

и

наличие

с

изискванията

на

за

изискваните

технически

от

и

възложителя

сертификати

./

Опит в изпълнението на доставки със сходен предмет

-

минимум две доставки

в тригодишен период назад от крайната дата за подаване на оферти
Съгласно списък, представен в ЕЕДОП, дружеството е изпълнило 9 договора за
доставки със сходен предмет през

2014, 2015

и

2016

г. Към документите на участника са

приложени 4 бр. удостоверения, издадени от ИАОС, ,,Лукойл Нефтохим Бургас" АД,
„СЖС България" ЕООД, отнасящи се до 7 договора от списъка. От информацията в
списъка

и

представените

изискването за минимум

към

него

2 доставки

документи

се

установява,

е

изпълнено

със сходен предмет за последните три години .

Внедрена система за управление на качеството по

./

че

ISO 9001

или еквивалентна

в областта на производство или дистрибуция на калибрационни газове или др.
сходни с предмета на поръчката

Участникът е представил заверени копия от сертификати на система за
управление, съгласно

ISO 9001 : 2008:

За „СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

в областта на производство и търговия с

-

технически газове и оборудване за тяхното получаване и използване , от

N ORD GmbH,
За

СИАД

валиден до

23.03.2020

АД

областта

-

в

TUV

г. ;

на

изследователска

и

развойна

дейност,

производство , продажба и бутилиране на компресирани, течни и разтворени

газове и техните смеси и пр. издаден от

IQNet/CISQ,

валиден до

14.09.2018

г.

След като разгледа всички подадени оферти за съответствие с условията . за
участие и за личното състояние, както и за съответствието с изискванията за технически

и професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя сертификати,
Комисията пристъпи към

4.

Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията

на въз л ожителя

4.1. След като разгледа техническите предложения по обособени позиции №№
4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 23 24, 26, 28, представени от „ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД,,,
Комисията установи, че са в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се в

техническата спецификация от документацията за участие.

4.2. След като разгледа техническите предложения по обособени позиции №№
1, 3, 11 , 12, 19, 20, 22, 23, 25, 27, представени от „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Комисията установи, че са в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се в
техническата спецификация от документацията за участие.

9

4.3. След като разгледа техническите предложения по обособени позиции №№
2, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, представени от „СПАД Б.ЪЛГАРИЯ" ЕООД, Комисията
установи,

че

са в пълно

съответствие

с

изискванията,

съдържащи

се в

техническата

спецификация от документацията за участие.

След като разгледа всички подадени технически предложения за съответствие
с условията на техническата спецификация на възложителя съгласно чл.

ППЗОП

и

установи

съответствието

им

с тях,

Комисията прецени,

56,

че

ал.

2

от

ценовите

предложения на трите участника подлежат на разглеждане.

Съгласно чл.

57,

ал.

3

от ППЗОП Комисията реши, че отварянето на ценовите

предложения на участниците в процедурата ще се състои на

11 ч.

в зала

2

12.01.2018

г., с начален час

в сградата на ИАОС, за което ще състави отделно съобщение и ще го

публикува на Профила на купувача.

Дата на съставяне настоящия протокол:

9.01.2018

г.

чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД
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