
Д О К Л А Д

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 146/17.08.2018г. 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: « Доставка на 

химични реагенти за нуждите на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД »

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Павлин Костов -  гл. инж. ЕР при „Топлофикация- Сливен” ЕАД 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Видин Видев -  химик ХВО при „Топлофикация - Сливен” ЕАД

2. Надежда Иванова -  експ. общ. поръчки при „Топлофикация- Сливен” ЕАД, 

и в присъствието на Красимир Григоров Дяков -  представител на фирма „СМА  

М ИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, отвори получените оферти по реда на получаването им:

1. „ПРОМ АР” ООД -  гр. Бургас, вх. № 06-97/23.07.2018г.

2. „Континвест” ООД - гр. София, вх. № 07-66/ 13.08.2018г. -  11:25 часа.

3. „Химтекс” ООД - гр. Димитровград, вх. № 07-76/ 15.08.2018г. -  09:19 часа.

4. „КАЛЦИТ” АД -  гр. Асеновград, вх. № 07-77/ 15.08.2018г. -  09:20 часа.

5. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас, вх. № 07-78/ 15.08.2018г. -  11:16 

часа.

6. „Манти КО ” ООД, гр. София, вх. № 07-82/ 16.08.2018г. -  10:32 часа.

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.

Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлаганите ценови параметри”

бяха подписани от всички членове на комисията, както и от представителя на фирма „СМА  

МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД.

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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I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1. „ПРОМАР” ООД
1.1. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

^  Срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 3 (три) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  Срок на годност 60 (шестдесет) 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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

2. „Континвест” ООД
2.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

2.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H2SO4.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.
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2.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

3. „Химтекс” ООД
3.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

3.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H2SO4.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

3.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

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

писмена заявка;
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^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

4. „КАЛТТИТ” АД
4.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на Калциев оксид (CaO)

>  Срок на плащане на доставките: 10 (десет) работни дни от датата на издаване на 

фактурата.

4.2. Обособена позиция № 2 Калциев хидроксид -  Са(ОН)2

^  Срок за изпълнение на доставките до 3 (три) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

^  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: 10 (десет) работни дни от датата на издаване на 

фактурата.

5. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД
5.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на Калциев оксид (CaO)

>  Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

5.2. Обособена позиция № 2 Калциев хидроксид -  Са(ОН)2

^  Срок за изпълнение на доставките до 3 (три) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

^  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.
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6. „Манти КО” ООД
6.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

6.2. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

6.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H 2SO4.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

^  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

6.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
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>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

6.4. Обособена позиция № 7 - Тринатриев фосфат -  Na3PO4

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

6.5. Обособена позиция № 8 - 8 Хидразин хидрат 100 % - Активиран /64% хидразин -

N2H4/

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

писмена заявка;

^  Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  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 (шестдесет) работни дни от датата на издаване 

на фактурата.

II. След проверка на съответствието на офертите с изискванията на закона и с 

условията на Възложителя включително с обявените критерии за подбор, комисията 

констатира несъответствие в техническото предложение на фирма „КАЛЦИТ” АД. 

Участникът не е оферирал срока за плащане на доставките, съгласно дадените в 

документацията указания по образец.

С оглед установените несъответствия, офертата на участника „КАЛЦИТ” АД” не 

отговаря на изискванията на Възложителя и на основание чл. 107 т. 2 буква (а) от ЗОП се 

отстранява от процедурата.
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III. Кратко описание на ценовите предложения на участниците:

1. „ПРОМАР” ООД
1.1. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 115,00 лв.

-  Обща стойност: 8 625,00лв.

2. „Континвест” ООД
2.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH. 

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 645,00 лв.

-  Обща стойност: 96 750,00 лв.

2.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H 2SO4.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 112,00 лв.

-  Обща стойност: 24 640,00лв.

2.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 285,00 лв.

-  Обща стойност: 7 125,00 лв.

3. „Химтекс” ООД
3.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH. 

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 582,00 лв.

-  Обща стойност: 87 300,00 лв.

3.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H 2SO4.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 118,00 лв.

-  Обща стойност: 25 960,00 лв.

3.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 299,00 лв.

-  Обща стойност: 7 475,00 лв.
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4. „КАЛЦИТ” АД -  гр. Асеновград, област Пловдивска 4230, ПЗ ”Север”, вх. № 07-77/ 

15.08.2018г. -  09:20 часа. - Съгласно чл. 57 (1) от ППЗОП не се допуска до разглеждането на 

ценовите предложения.

5. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД
5.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на Калциев оксид (CaO)

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 132,00 лв.

-  Обща стойност: 2 376 000,00 лв.

5.2. Обособена позиция № 2 Калциев хидроксид -  Са(ОН)2

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 172,88 лв.

-  Обща стойност: 12 966,00 лв.

6. „Манти КО” ООД
6.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH. 

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 538,00 лв.

-  Обща стойност: 80 700,00 лв.

6.2. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 118,00 лв.

-  Обща стойност: 8 850,00 лв.

6.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H2SO4.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 127,00 лв.

-  Обща стойност: 27 940,00 лв.

6.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 295,00 лв.

-  Обща стойност: 7 375,00 лв.

6.4. Обособена позиция № 7 - Тринатриев фосфат -  Na3PO4 

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 1 450,00 лв.

-  Обща стойност: 8 700,00 лв.

8



6.5. Обособена позиция № 8 - 8 Хидразин хидрат 100 % - Активиран /64% хидразин -

N2H 4/

^  Ценово предложение:

-  Единична цена: 12,30 лв.

-  Обща стойност: 4 920,00 лв.

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

от ЗОП и установи, че няма оферти, които да попада в тая хипотеза.

IV. 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 8

„ПРОМАР” ООД - - - 8 625,00 - - - -

„Континвест”

ООД - - 96 750,00 - 24 640,00 7 125,00 - -

„Химтекс” ООД - - 87 300,00 - 25 960,00 7 475,00 - -

„КАЛЦИТ” АД - - - - - - - -

„СМА МИНЕРАЛ 

БУРГАС ВАР” 

ЕООД
2 376 000,00 12 966,00 - - - - - -

„Манти КО” ООД - - 80 700,00 8 850,00 27 940,00 7 375,00 8 700,00 4 920,00

V. Класиране на участниците:

Обособена позиция № 1 -Доставка на калциев оксид (CaO)

1 място -  „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД

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

1 място -  „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД
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Обособена позиция № 3 Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

1 място -  „Манти КО” ООД

2 място -  „Химтекс” ООД

3 място - „Континвест” ООД

Обособена позиция № 4- Доставка на Натриев хлорид -  NaCl

1 място -  „ПРОМ АР” ООД

2 място - „Манти КО” ООД

Обособена позиция № 5- Доставка на Сярна киселина -  H 2SO4

1 място -  „Континвест” ООД

2 място -  „Химтекс” ООД

3 място - „Манти КО” ООД

Обособена позиция № 6 - Доставка на Ферихлорид /FeCl3/ - Течен 45%

1 място -  „Континвест” ООД

2 място -  „Манти КО” ООД

3 място - „Химтекс” ООД

Обособена позиция № 7 - Доставка на Тринатриев фосфат -  Na3PO4 

1 място -  „Манти КО” ООД

Обособена позиция № 8 - 8 Хидразин хидрат 100 % - Активиран /64% хидразин -

N 2 ^ /

1 място -  „Манти КО” ООД

VI. Предложение за сключване на договор:

Комисията предлага участника:

1. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД класиран на първо място за Изпълнител на 

Обособена позиция № 1 -Доставка на калциев оксид (CaO) и Обособена позиция № 2 

Доставка на Калциев хидроксид -  Cа(ОH)2 в обществена поръчка с предмет: « Доставка на 

химични реагенти за нуждите на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД».

2. „Манти КО” ООД класиран на първо място за Изпълнител на Обособена позиция 

№3 Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH, Обособена позиция № 7 - Доставка на
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Тринатриев фосфат -  Na3P04 и Обособена позиция № 8 - 8 Хидразин хидрат 100 % - 

Активиран /64% хидразин - N2H4/ в обществена поръчка с предмет: « Доставка на химични 

реагенти за нуждите на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД».

3. „ПРОМАР” ООД класиран на първо място за Изпълнител на Обособена позиция № 

4- Доставка на Натриев хлорид -  NaCI в обществена поръчка с предмет: « Доставка на 

химични реагенти за нуждите на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД».

4. „Континвест” ООД класиран на първо място за Изпълнител на Обособена позиция 

№ 5- Доставка на Сярна киселина -  H2SO4 и Обособена позиция № 6 - Доставка на 

Ферихлорид /FeC13/ - Течен 45%в обществена поръчка с предмет: « Доставка на химични 

реагенти за нуждите на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД».

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

прекратяване на Обособена позиция № 9 Хидро хикс - за обработка на топлофикационната 

вода с цел забавяне на корозията в магистралните тръбопроводи, част от обществена 

поръчка с предмет: « Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация -  

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

ЗОП, поради неподадени оферти за същата.

Този протокол се състави на 19.09.2018г. и е предаден на Възложителя заедно с цялата 

документация.

/ инж. Павлин Костов - ГИЕР /

Утвърдил:

Възложител

/
(получил протокола на $.Л.Р.9.:...2018г.)

(приел протокола на 2018г.)

/ Надежда Иванова -  експ. ОП/
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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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