
П Р О Т О К О Л

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 121 /15.08.2016г., 

за провеждане на договаряне в процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: Доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ за нуждите на „Тоилофикацин-

Сливен” ЕАД

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Фикретова Мустафова -  Оператор химичен контрол в 

„Топлофикация -  Сливен” ЕАД

ЧЛЕНОВЕ:

1. Пламена Георгиева -  адвокат в „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “ в „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

На 15.08.2016г. в 14:00 часа комисията отвори получените оферти по реда на получаването 

им, както следва:

1. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - вх. № В-09-10/ 01.08.2016г. -  11:30 часа

2. „Континвест” ООД - вх. № В-09-50/ 09.08.2016г. — 11:20 часа

1. „Манги КО” ООД - вх. № В-09-61/ 11.08.2016г. -  11:20 часа

2. „Химтекс” ООД - вх. № В-09-65/ 12.08.2016 г. -  10:40 часа,

Комисията оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка позиция, за която участниците са 

подали оферта.

Техническите предложения на участниците и пликовете с надпис “Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от всички членове на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши действията по чл. 54, 

ал. 7 от ППЗОП и не констатира несъответствия и липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

На 16.08.2016г. в 14:00 часа комисията разгледа техническите предложения на участниците 

в процедурата.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - вх. № В-09-10/ 01.08.2016г. -  11:30 часа

1.1. Обособена позиция № 2 Доставка на Калциев хидроксид -  Са(ОН)2

>  Срок за изпълнение на заявките до 3 (три) работни дни след получаване на писмена

заявка.
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>  Срок на годност 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на протокола за входящ 

контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

2. „Континвест” ООД - вх. № В-09-50/ 09.08.2016г. -  11:20 часа

2.1. Обособена позиция № 1 Доставка на амонячна вода /N H 40H /

>  Срок за изпълнение на заявките до 10 (десет) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

>  Срок на годност 3 (три) месеца, считано от датата на протокола за входящ контрол 

за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

2.2. Обособена позиция № 3 Доставка на натриева основа- техническа /база -разтвор  

47-50%/

>  Срок за изпълнение на заявките до 10 (десет) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

>  Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

2.3. Обособена позиция № 6 Доставка на Ферихлорид /FeCb/ - Течен 45%

>  Срок за изпълнение на заявките до 10 (десет) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

>  Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

3. „Манти КО” ООД - вх. № В-09-61 / 11.08.2016г. -  11:20 часа

3.1. Обособена позиция № 1- Доставка на Амонячна вода /NH4OH/

>  Срок за изпълнение на заявките до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване 

на писмена заявка.

>  Срок на годност 6 (шест) месеца, считано от датата на протокола за входящ контрол 

за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

3.2. Обособена позиция № 2- Доставка на Калциев хидроксид -  Са(ОН)2

>  Срок за изпълнение на заявките до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване 

на писмена заявка.

>  Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за



входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

3.3. Обособена позиция № 3- Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH

>  Срок за изпълнение на заявките до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване 

на писмена заявка.

>  Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

> Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

3.4. Обособена позиция № 4- Доставка на Натриев хлорид -  NaCl

>  Срок за изпълнение на заявките до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване 

на писмена заявка.

>  Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

3.5. Обособена позиция № 5- Доставка на Сярна киселина -  H2SO4

>  Срок за изпълнение на заявките до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване 

на писмена заявка.

> Срок на годност - неограничен, считано от датата на протокола за входящ контрол 

за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

3.6. Обособена позиция № 6 - Доставка на Ферихлорид /FeCb/ - Течен 45%

> Срок за изпълнение на заявките до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване 

на писмена заявка.

>  Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

3.7. Обособена позиция № 7 - Доставка на Тринатриев фосфат -  N a3P04

> Срок за изпълнение на заявките до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване 

на писмена заявка.

>  Срок на годност 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.



>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

4. „Химтекс” ООД - вх. № В-09-65/ 12.08.2016г. -  10:40 часа,

4.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на Амонячна вода ЛЧН4ОН/

>  Срок за изпълнение на заявките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

>  Срок на годност 3 (три) месеца, считано от датата на протокола за входящ контрол 

за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

4.2. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

>  Срок за изпълнение на заявките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

>  Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

4.3. Обособена позиция № 5 - Доставка на Сярна киселина -  H2SO4

>  Срок за изпълнение на заявките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

>  Срок на годност 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на протокола за входящ 

контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

4.4. Обособена позиция № 6 - Доставка на Ферихлорид /FeCb/ - Течен 45%

>  Срок за изпълнение на заявките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

> Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.

4.5. Обособена позиция № 7 - Доставка на Тринатриев фосфат -  NajP04

>  Срок за изпълнение на заявките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка.

>  Срок на годност 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя.

> Срок на плащане на доставките: 60 (шейсет) дни от датата на издаване на фактурата.
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На 19.08.2016г. в 11:00 часа комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис 

“Предлагани ценови параметри” и оповести тяхното съдържание:

1. „СМ А  М И Н ЕРА Л  БУ РГА С  ВАР” ЕО О Д - вх. № В-09-10/ 01.08.2016г. -  11:30 часа

1.1. Обособена позиция №  2 Д оставка на К алциев хидроксид -  Са(ОН)г

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 13 125 лв. без ДДС

2. „К онтинвест” О О Д - вх. № В-09-50/ 09.08.2016г. — 11:20 часа

2.1. Обособена позиция №  1 Д оставка на ам онячна вода /N H 40H /

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 37 125 лв. без ДДС

2.2. Обособена позиция №  3 Д оставка на натриева основа- техническа /база -р азтво р  

47-50%/

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 33 900 лв. без ДЦС

2.3. Обособена позиция №  6 Д оставка на Ф ерихлорид /F eC b/ - Течен 45%

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 5 490 лв. без ДЦС

3. „М анти К О ” О О Д - вх. № В-09-61 / 11.08.2016г. -  11:20 часа

3.1. Обособена позиция №  1- Д оставка на А монячна вода /N H 4OH/

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 22 350 лв. без ДДС

3.2. Обособена позиция №  2- Д оставка на К алциев хидроксид -  С а(О Н )2

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 14 625 лв. без ДДС

3.3. Обособена позиция №  3- Д оставка на Н атриев хидроксид -  NaO H

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 31 600 лв. без ДЦС

3.4. Обособена позиция №  4- Д оставка на Н атриев хлорид -  NaCl

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 5 800 лв. без ДДС

3.5. Обособена позиция №  5- Д оставка на С ярна киселина -  H 2SO4

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 20 130 лв. без ДДС

3.6. Обособена позиция №  6 - Д оставка на Ф ерихлорид /FeC b/ - Течен 45%

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 4 824 лв. без ДДС

3.7. Обособена позиция №  7 - Д оставка на Т ринатриев ф осфат -  N a3P 04

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 5 080 лв. без ДДС

4. „Х им текс” О О Д - вх. № В-09-65/ 12.08.2016г. -  10:40 часа,

4.1. Обособена позиция №  1 - Д оставка на А монячна вода ЛЧН4ОН/

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 34 125 лв. без ДДС

4.2. Обособена позиция №  3 - Д оставка на Н атриев хидроксид -  NaOH.

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 32 500 лв. без ДДС

4.3. Обособена позиция №  5 - Д оставка на С ярна киселина -  H 2SO4

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 19 305 лв. без ДДС
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4.4. Обособена позиция № 6 - Доставка на Ферихлорид /FeCb/ - Течен 45%

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 5 472 лв. без ДЦС

4.5. Обособена позиция №  7 - Доставка на Тринатриев фосфат -  Na3POa

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 5 720 лв. без ДДС

Комисията направи проверка за необичайно благоприятни оферти, съгласно чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП и установи, че офертата на участника „Манти КО” ООД по обособена позиция № 1 Доставка 

на Амонячна вода попада в тая хипотеза.

Участник
Ценово 

предложение по обособена 
позиция№ 1

Средна
стойност Формула за изчисление %

„Континвест” ООД 37 125 28 237,50
28 2 3 7 ,5 0 -3 7  125

----------------------------х ЮО
28 237,50

-31,47

„Манти КО” ООД 22 350 35 625
35 625 -  22 350

----------------- -----------х ЮО
35 625

37,26

„Химтекс” ООД 34 125 29 375,50
29 3 7 5 ,5 0 -3 4  125
-— .................... -....... - х  10 0

29 375,50
- 16,17

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП Възложителя изиска от участника „Манти КО” ООД 

подробна писмена обосновка за начина на образуването й.

Писмената обосновка е депозирана в срок.

На 30.08.2016г. в 10:00 часа комисията се събра и разгледа представената обосновка и 

направи следните изводи:

Обосновка с вх. № 10-15/25.08.2016г. на участника „Манти КО” ООД е пълна и обективна, 

като са изложени условия за доставка на амонячна вода, които са изключително благоприятни за 

участника. Комисията счита, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват 

предложената цена.
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Оценяване на офертите: Критерий за възлагане -  Най -  ниска цена

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Участник Ценово предложение -  обща стойност в лева без ДДС по обособена позиция

1 2 3 4 5 6 7

„СМА Минерал Бургас 
вар” ЕООД - 13,125лв. - - - - -

„Континвест” ООД 37,125лв. - 33,900лв. - - 5,490лв. -

„Манти КО” ООД 22,350лв. 14,625лв. 31,600лв. 5,800лв. 20,130лв. 4,824лв. 5,080лв.

„Химтекс” ООД 34,125лв. - 32,500лв. “ 19,305лв. 5,472лв. 5,720лв.

К ласиране на участниците:

Обособена позиция №  1 Д оставка на ам онячна вода /N H 40H /

1 място -  „Манти КО” ООД

2 място -  „Химтекс” ООД

3 място - „Континвест” ООД

Обособена позиция №  2 Д оставка на К алциев хидроксид -  Са(ОН)2

1 място -  „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД

2 място -  „Манти КО” ООД

Обособена позиция № 3 Доставка на натриева основа- техническа /база -разтвор  47-50%/

1 място -  „Манти КО” ООД

2 място -  „Химтекс” ООД

3 място - „Континвест” ООД

Обособена позиция №  4 - Д оставка на Н атриев хлорид -  NaCl

1 място -  „Манти КО” ООД

Обособена позиция №  5- Д оставка на С ярна киселина -  H 2SO4

1 място -  „Химтекс” ООД

2 място -  „Манти КО” ООД

Обособена позиция №  6 - Д оставка на Ф ерихлорид /FeCI3/ - Течен 45%

1 място -  „Манти КО” ООД

2 място -  „Химтекс” ООД

3 място - „Континвест” ООД
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Обособена позиция № 7 - Доставка на Тринатриев фосфат -  N a3P 04

1 място -  „Манти КО” ООД

2 място -  „Химтекс” ООД

Предложение за сключване на договор:

Комисията предлага участника:

1. „Манти КО” ООД класиран на първо място за Изпълнител на обособена позиция № 1, 

обособена позиция № 3, обособена позиция № 4, обособена позиция № 6 и обособена позиция № 7 

в обществена поръчка с предмет: « Доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ за нуждите 

на „Топлофикация-Сливен” ЕАД».

2. „СМ А М И Н ЕРА Л  БУ РГА С  ВАР” ЕО О Д класиран на първо място за Изпълнител на 

обособена позиция № 2 в обществена поръчка с предмет: « Д оставка на химични реагенти за 

ХВО и И СА Т за нуждите на „Т оплоф икация-С ливен” ЕАД».

3. „Химтекс” ООД класиран на първо място за Изпълнител на обособена позиция № 5 в 

обществена поръчка с предмет: « Доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ за нуждите 

на „Топлофикация-Сливен” ЕАД».

Този протокол се състави на 31.08.2016г. и е предаден на Възложителя заедно с цялата

Приложения към доклада:

1. Протокол за отваряне на офертите;

2. Протокол за разглеждане на Техническите предложения;

3. Протокол за отваряне на ценовите предложения.
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