
П Р О Т О К О Л

Днес 12.07.2017г. съгласно чл. 48, ал 6 от Г1ПЗОП и Заповед № 091/12.07.2017г. на 

Изпълнителният директор на „Топлофикация-Сливен” ЕАД за назначаване на комисия по 

чл. 103, ал. 1 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП с предмет: «Услуги по пещостроителни и 

изолационни работи и Доставка на пещостроигелии и изолационни материали за 

нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД» се представят на председателя на 

комисията следните получени оферти:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД -  гр. Бургас 8005, ул. „Трайко Китанчев” № 23, ет. 1, 

Вх.№ 06-55/06.07.2017г. 10:30 часа

2. „Промишлени монтажи” ЕООД -  гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 4, ет. 

4, Вх.№ 06-56/06.07.2017г. 14:20 часа

3. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. „Самуиловско шосе” 4А, Вх.№ 06- 

65/06.07.2017г. 15:42 часа

Предал оф ерти те:..................................................................................

/Надежда Иванова -  Екснер г обществени поръчки/

Приел офертите:

/ Иван Владимиров -  Главен инженер РИЕ /



ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

П Р О Т О К О Л

На 12.07.2017г. в 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Услуги по пещостроителни и изолационни 

работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на 

"Топлофикация -  Сливен" ЕАД» назначена със Заповед № 091/12.07.2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Владимиров -  Главен инженер РИЕ 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат

2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “ 

и в присъствието на Здравко Костадинов -  управител на фирма „ТРИТОН” ООД, 

отвори получените оферти по реда на получаването им:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД -  Вх.№ 06-55/06.07.2017г. 10:30 часа;

2. „Промишлени монтажи” ЕООД -  Вх.№ 06-56/06.07.2017г. 14:20 часа;

3. „ТРИТОН” ООД -  Вх.№ 06-65/06.07.2017г. 15:42 часа,

провери и оповести тяхното съдържание за наличието на отделни запечатани пликове 

с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлаганите ценови 

параметри” бяха подписани от всички членове на комисията и от управителя на фирма 

„ТРИТОН” ООД.

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

54, ал. 7 от ИПЗОП 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.

гр. Сливен 
Дата: 12.07.2017г.



ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

П Р О Т О К О Л

На 12.07.2017г. в 12:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Услуги по пещостроителни и 

изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за 

нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД», назначена със Заповед № 

091/12.07.2017г в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат

2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки

Разгледа техническите предложения на участниците в процедурата.

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД -  Вх.№ 06-55/06.07.2017г. 10:30 часа;

1.1. Обособена иознция№ 1 - Услуги по пещостроителни и 

изолационни работи:

> Предлаганият срок за началото на изпълнение на услугата е до 3 (три) 

работни дни след получаване на писмена заявка.

>  Предлаганият гаранционен срок за извършената услуга е 12 (дванадесет) 

месеца.

^  Предлаганият срок за възстановяване на дефекти след извършената услуга за 

своя сметка е в срок до 2 (два) работни дни след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

>■" Предлаганият срок на плащане на услугата е 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната услуга придружен с проток за извършените 

дейности.
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1.2. Обособена позиция№  4 -  Заготовка от поцинкована ламарина:

> Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни след 

получаване на писмена заявка.

> Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя 

сметка в срок до 4 (четири) работни дни след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

>  Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от 

датата на издаване на фактурата за съответната доставка.

2. „Промишлени монтажи” ЕООД - Вх.№ 06-56/06.07.2017г. 14:20 часа

2.1. Обособсна нозиция№ 1 - Услуги но пещостроителни и изолационни 

работи:

> Предлаганият срок за началото на изпълнение на услугата е до 7 (седем) 

работни дни след получаване на писмена заявка.

> Предлаганият гаранционен срок за извършената услуга е 3 (три) месеца.

^  Предлаганият срок за възстановяване на дефекти след извършената услуга за 

своя сметка е в срок до 2 (два) работни дни след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

г" Предлаганият срок на плащане на услугата е 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната услуга придружен с проток за извършените 

дейности.

2.2. Обособена нозиция№ 4 Заготовка от поцинкована ламарина:

> Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни след 

получаване на писмена заявка.

>  Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя 

сметка в срок до 5 (пет) работни дии след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

>  Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от 

датата на издаване на фактурата за съответната доставка.
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3. „ТРИТОН” ООД -  Вх.№ 06-65/06.07.2017г. 15:42 часа

3.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на изолационни материали.

>“ Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни след 

получаване на писмена заявка.

г- Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя 

сметка в срок до 5 (пет) работни дни след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

>“ Предлагаме срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата 

на издаване на фактурата за съответната доставка.

w / /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

11адсжда Иданова експерт.. Общ. 1 юръчки “/

Този протокол се състави на 12.07.2017г.

Иван Владимиров -/Главен инженер РИ 1-7

адвокат/
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ЗА РАЗГЛЕЖ ДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

На 21.07.2017г. от 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: « Услуги по пещостроителни и изолационни 

работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на 

"Топлофикация -  Сливен" ЕАД », назначена със Заповед № 091/12.07.2017г в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ при „Топлофикация -  

Сливен” ЕАД.

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

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

Сливен” ЕАД,

и в присъствието на Боян Хлебаров -  Управител на фирма „ПРОМ ОНТ 2004” ООД, 

отвори и разгледа ценовите предложения по реда на постъпване на офертите, както следва:

1. Кратко описание на ценовите предложения на участниците:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД -  Вх.№ 06-55/06.07.2017г. 10:30 часа

1.1. Обособена нозиция№  1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи:

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 4 989,25 лв. без ДДС

1.2. Обособена позиция№  4 -  Заготовка от поцинкована ламарина:

> Ценово предложение -  Обща стойност: 31,78 лв. без ДДС

2. „Промишлени монтажи” ЕООД -  Вх.№ 06-56/06.07.2017г. 14:20 часа

2.1. Обособена позицня№ 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи:

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 6 024,26 лв. без ДДС

2.2. Обособена нозиция№  4 -  Заготовка от поцинкована ламарина:

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 30,64 лв. без ДДС

П Р О Т О К О Л



П Р О Т О К О Л

ЗА РАЗГЛЕЖ ДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Днес 25.07.2017г. комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: « Услуги по пещостроителни и изолационни работи и 

Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация -  

Сливен" ЕАД », назначена със Заповед № 091/12.07.2017г в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ в „Топлофикация -  Сливен”

ЕАД

ЧЛЕНОВЕ:

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

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

На 12.07.2017г. в 11:00 часа комисията в присъствието на Здравко Костадинов -  управител 

на фирма „ТРИТОН” ООД отвори получените оферти по реда на получаването им, както следва:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД -  Вх.№ 06-55/06.07.2017г. 10:30 часа;

2. „Промишлени монтажи” ЕООД -  Вх.№ 06-56/06.07.2017г. 14:20 часа;

3. „ТРИТОН” ООД -  Вх.№ 06-65/06.07.2017г. 15:42 часа,

Комисията оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Техническите предложения на участниците и пликовете с надпис “Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от всички членове на комисията, както и от представителя на фирма 

„ТРИТОН” ООД.

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.
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По -късно комисията разгледа техническите предложения на участниците в процедурата.

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД -  Вх.№ 06-55/06.07.2017г. 10:30 часа;

1.1. Обособена иозиция№ 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи:

> Предлаганият срок за началото на изпълнение на услугата е до 3 (три) работни дни след 

получаване на писмена заявка.

г  Предлаганият гаранционен срок за извършената услуга е 12 (дванадесет) месеца.

У  Предлаганият срок за възстановяване на дефекти след извършената услуга за своя 

сметка е в срок до 2 (два) работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители 

на двете страни.

У  11редлаганият срок на плащане на услугата е 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на 

фактурата за съответната услуга придружен с проток за извършените дейности.

1.2. Обособена нозиция№ 4 Заготовка ог поцинкована ламарина:

У  Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни след получаване 

на писмена заявка.

У  1[редлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя сметка в 

срок до 4 (четири) работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители па двете 

страни.

г- Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

2. „Промишлени монтажи” ЕООД - Вх.№ 06-56/06.07.2017г. 14:20 часа

2.1. Обособена позиция№ 1 - Услуги по нещостроителни и изолационни работи:

У  Предлаганият срок за началото на изпълнение на услугата е до 7 (седем) работни дни 

след получаване на писмена заявка.

У  Предлаганият гаранционен срок за извършената услуга е 3 (три) месеца.

У  Предлаганият срок за възстановяване на дефекти след извършената услуга за своя 

сметка е в срок до 2 (два) работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители 

на двете страни.

У  11редлаганият срок на плащане на услугата е 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на 

фактурата за съответната услуга придружен с проток за извършените дейности.



2.2. Обособена позиция№ 4 Заготовка от поцинковала ламарина:

>  Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни след получаване 

на писмена заявка.

>  Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя сметка в 

срок до 5 (пет) работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете 

страни.

^  I (редлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата па 

издаване на фактурата за съответната доставка.

3. „ТРИТОН” ООД -  Вх.№ 06-65/06.07.2017г. 15:42 часа

3.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на изолационни материали.

> Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни след получаване 

на писмена заявка.

>  Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя сметка в 

срок до 5 (пет) работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете 

страни.

г  Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

На 21.07.2017г. от 11:00 часа комисията в присъствието на Боян Хлебаров -  Управител на 

фирма „ПРОМОНТ 2004” ООД, пристъпи към отваряне на пликовете с надпис “Предлагани 

ценови параметри” и оповести тяхното съдържание:

I. Кратко описание на ценовите предложения на участниците:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД -  Вх.№ 06-55/06.07.2017г. 10:30 часа

1.1. Обособена нозиция№ 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи:

%  Ценово предложение -  Обща стойност: 4 989,25 лв. без ДДС

1.2. Обособена нозиция№ 4 -  Заготовка от нонинковапа ламарина:

r  I Ценово предложение -  Обща стойност: 31,78 лв. без ДДС
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2. „Промишлени монтажи” ЕООД -  Вх.№ 06-56/06.07.2017г. 14:20 часа

2.1. Обособена позиция№  1 - Услуги по нещостроителни и изолационни работи:

> Ценово предложение -  Обща стойност: 6 024,26 лв. без ДДС

2.2. Обособена позиция№  4 -  Заготовка от поцинкована ламарина:

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 30,64 лв. без ДДС

3. „ТРИТОН” ООД -  Вх.№ 06-65/06.07.2017г. 15:42 часа

3.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на изолационни материали.

> Ценово предложение -  Обща стойност: 143, 37 лв. без ДДС  

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

„ПРОМОНТ 2004” ООД 4 989,25 лв. - - 31,78 лв.

„Промишлени монтажи” 
ЕООД 6 024,26 лв. - - 30,64 лв.

„ТРИТОН” ООД - - 143, 37 лв. -

Класиране на участниците:

Обособена позиция№  1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи:

1 място -  „ПРОМ ОНТ 2004” ООД

2 място -  „Промишлени монтажи” ЕООД
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Обособена позиция№  2 -  Доставка на огнеупорни материали : Няма подадени оферти

Обособсна позиция № 3 - Доставка на изолационни материали:

1 място -  „ТРИТОН” ООД

Обособена позиция№  4 -  Заготовка от поцинкована ламарина:

1 място -  „Промишлени монтажи” ЕООД

2 място -  „ПРОМ ОНТ 2004” ООД

Предложение за сключване на договор:

Комисията предлага участника:

1. „ПРОМОНТ 2004” ООД, класиран на първо място за Изпълнител на Обособена 

позиция№ 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи в обществена поръчка с 

предмет: « Услуги по пещостроителни и изолационни работи и Доставка на пещостроителни 

и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД ».

2. „ТРИТОН” ООД, класиран на първо място за Изпълнител на Обособена позиция № 3 - 

Доставка на изолационни материали в обществена поръчка с предмет: « Услуги по 

пещостроителни и изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни 

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

3. „Промишлени монтажи” ЕООД, класиран на първо място за Изпълнител на Обособена 

позицин№ 4 -  Заготовка ог поцинкована ламарина в обществена поръчка с предмет: « Услуги 

по пещостроителни и изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни 

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

Комисията предлага:

Па основание чл. 22, ал. 1, т. 8,чл. 108,т. 4 от ЗОП да бъде издадено Решение за 

прекратяване на Обособена познция№  2 -  Доставка на огнеупорни материали, част ог 

обществена поръчка с предмет: « Услуги по пещостроителни и изолационни работи и 

Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация -  

Сливен" ЕАД ». Обособената позиция ще бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от 

3 011, поради неподадени оферти за същата.
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Този протокол се състави на 25.07.2017г. и е предаден на Възложителя заедно с цялата 

документация.

Утвърдил:

Възложител

(получил протокола на .<*A.:.f..^..2017r.)

(приел протокола на Т ....2017г.)

Приложения към доклада:

1. 11ротокол за отваряне на офертите;

2. Протокол за разглеждане на Техническите предложения;

3. Протокол за отваряне на ценовите предложения.

6


