
П Р О Т О К О Л

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № 126/26.08.2016г. за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

«Доставка на метални и стоманени изделия за нувдите на "Топлофикация -

Сливен" ЕАД» в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Новаков -  зам. Изпълнителен директор на 

„Топлофикация -  Сливен” ЕАД

ЧЛЕНОВЕ:

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

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

ЕАД.

На 26.08.2016г. в 14:00 часа комисията отвори в присъствието на Здравко 

Костадинов -  управител на фирма „Тритон” ООД единствената получената оферта на 

„ТРИТОН” О О Д - в х . №  Ю-14/ 25.08.201 6 г ,-  15:40 часа.

Комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Техническото предложение на участника и плика 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 26.08.2016г. в 15:00 часа комисията разгледа техническото предложение на 

участника в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ТРИТОН” ООД:

> Срок за изпълнение на заявките от позиция 1- 143 до 2 (два) работни дни 

след получаване на писмена заявка.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 144-149 до 40 (четиридесет) 

работни дни след получаване на писмена заявка.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 150-170 до 25 (двадесет и пет) 

работни дни след получаване на писмена заявка.
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>  Срок за подмяна на некачествена и/или увредена стока до 1(един) работен 

ден за сметка на изпълнителя.

>  Срок на плащане на доставките: 90 (деветдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата.

На 31.08.2016г. в 11:00 часа комисията обяви резултатите от оценяването на 

офертата по показател Ш  - Срок на доставка и пристъпи към отваряне на плика с 

надпис “Предлагани ценови параметри” и оповести неговото съдържание:

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 1789,90лв. без ДДС

Оценяване на офертата:

Участник

Ценово 
предложение 

обща 
стойност в 

лева без ДДС

Формула за изчисление

Получени 
точки по 

П 1

Ц минимум
Ki = ---------------------- х 65

Ц участник

„ТРИТОН” ООД 1789,90 лв. Максимален брой точки 65

Участник Срок на 
доставка

Формула за изчисление
Получени 
точки по 

П 2
Пг = ( П 2.1 + П2.2 + П 2.3) 3

„ТРИТОН” ООД

1- 143 до 2
работни дни

Максимален брой точки

35144-149 до 40
работни дни

Максимален брой точки

150-170 до 25
работни дни

Максимален брой точки

Комплексна оценка - КО = П) + П2

Участник
Получени точки по 

показател КО
П 1 П 2

„ТРИТОН” ООД 65 35 1 0 0

Комисията класира единствения участник в процедурата „ТРИТОН” ООД на 

първо място.
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Предложение за сключване на договор:

Комисията предлага участника „ТРИТОН” ООД класиран на първо място за 

Изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Доставка на метални и стоманени 

изделия за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД».

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

цялата документация.

/ Надежда Иванова /

Приложения към доклада:

1. Протокол за отваряне на офертите;

2. Протокол за разглеждане на Техническите предложения;

3. Протокол за отваряне на ценовите предложения.

Възложител:

(получил протокола на .6?.. . /f .2 0 16г.) 

(приел протокола на 016г.)
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