
П Р О Т О К О Л

На 12.02.2019г. в 11:10 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти в 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: « ДОСТАВКА НА 

УЛТРАЗВУКОВИ ТОПЛОМЕРИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД», назначена със Заповед № 17/ 12.02.2018г., в

състав:

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Диан Димитров -  н-к цех „Ремонтен 2” при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД;

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Стефан Фотев -  р-л МАУП при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД;

2. Надежда Иванова -  експерт „ ОП “ при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД, 

отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване:

1. „БРУНАТА” ООД -  Вх.№ 01-53/06.02.2019г. 10:24 часа.

2. “ХИДРОКОНТРОЛ” ООД -  Вх.№ 01-54/06.02.2019г. 11:58 часа.

3. „АКВАСТАР -  СИС” ООД -  Вх.№ 01-67/11.02.2019г. 12:01 часа.

Комисията разгледа постъпилите оферта и констатира, че същите отговарят на 

изискванията към предмета на поръчката и на 11.02.2019г. в 11:15 часа пристъпи към 

разглеждане на техническото и ценовото предложение на участника.

I. Кратко описание на предложението на участника:

1. „БРУНАТА” ООД -  гр. София 1618. бул. „Братя Бъкстон” № 85. тел.: 02/9155701, 

факс: 02/9155755. e-mail: office@brunata.bg. Вх.№ 01-53/06.02.2019г. 10:24 часа.

1.1. Техническо предложение:
1.1.1. Предлаганият срок за доставка е до 6 (шест) седмици, след получаване на 

писмена заявка.
1.1.2. Предлаганият гаранционен срок на доставената стока е от 2 (две) години, считано 

от подписване на приемо-предавателния протокол.

1.1.3. Предлагат да подменят некачествената и увредена стока за своя сметка в срок до 3 

(три) работни дни, след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
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1.1.4. Приема плащането по доставката на съответните количества, да бъде направено 50 

% авансово при заявка от Възложителя, окончателно 50 % до 30 работни дни след доставка на 

стоката, при подписан двустранно приемо-предавателен протокол и издадена данъчна фактура.

1.2. Ценово предложение:
> Предлаганата обща стойност е 2 024,00 лв. без ДДС

2. “ХИДРОКОНТРОЛ” ООД -  гр. Пловдив, ул. ..Братя Свещарови” № 7А, тел./факс:

032/622201. email: office@hydrocontrol-bg.com. Вх.№ 01-54/06.02.2019г. 11:58 часа.

2.1. Техническо предложение:
2.1.1. Предлаганият срок за доставка е до 7 (седем) седмици, след получаване на 

писмена заявка.
2.1.2. Предлаганият гаранционен срок на доставената стока е от 2 (две) години, считано 

от подписване на приемо-предавателния протокол.

2.1.3. Предлагат да подменят некачествената и увредена стока за своя сметка в срок до 1 

(една) седмица, след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

2.1.4. Приема плащането по доставката на съответните количества, да бъде направено 50 

% авансово при заявка от Възложителя, окончателно 50 % до 30 работни дни след доставка на 

стоката, при подписан двустранно приемо-предавателен протокол и издадена данъчна фактура.

2.2. Ценово предложение:
> Предлаганата обща стойност е 4 068, 00 лв. без ДДС

3. ..АКВАСТАР -  СИС” ООД -  гр. Разград, ж.к. .. Васил Левски”, бл. 2, вх. А, ап. 16,

тел.: 0888 260 000, email: info@aquastar-svs.com, Вх.№ 01-67/11.02.2019г. 12:01 часа.

3.1. Техническо предложение:
3.1.1. Предлаганият срок за доставка е до 7 (седем) седмици, след получаване на 

писмена заявка.
3.1.2. Предлаганият гаранционен срок на доставената стока е от 2 (две) години, считано 

от подписване на приемо-предавателния протокол.

3.1.3. Предлагат да подменят некачествената и увредена стока за своя сметка в срок до 1 

(една) седмица, след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3.1.4. Приема плащането по доставката на съответните количества, да бъде направено 50 

% авансово при заявка от Възложителя, окончателно 50 % до 30 работни дни след доставка на 

стоката, при подписан двустранно приемо-предавателен протокол и издадена данъчна фактура

3.2. Ценово предложение

> Предлаганата обща стойност е 1 903,18 лв. без ДДС
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Комисията направи проверка за необичайно благоприятни оферти, съгласно чл. 72, ал. 1 

от ЗОП и установи, че офертите на „АКВАСТАР -  СИС” ООД и „БРУНАТА” ООД попада в 

тази хипотеза.

Участник

Ценово 
Предложение 

(Обща стойност 
в лева без ДДС)

Средна
стойност Формула за изчисление %

„АКВАСТАР -  СИС” ООД 1 903,18 3 046,00
3 046,00 - 1 903,18
....................... .........х 100

3 046,00
37,51

„БРУНАТА” ООД 2 024,00 2 985,59
2 985,59-2 024,00
----------------------- х 100

2 985,59
32,20

ХИДРОКОНТРОЛ” ООД 4 068, 00 1 963,5
1 963,5-4 068,00

......................... ....... х 100
1 963,5

-107,17

Писмените обосновки са депозирани в срок. „БРУНАТА” ООД на дата 15.02.2019г. и 

на „АКВАСТАР -  СИС” ООД на дата 18.02.2019г.

На 20.02.2019г. в 10:30 часа комисията се запозна, разгледа и обсъди представените 

писмени обосновки по реда на тяхното постъпване.

Обосновка с вх. № 01-93/15.02.2019г. на участника „БРУНАТА” ООД е пълна и 

обективна, като са изложени условия за доставна цена и разходи по доставката. Комисията 

счита, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена.

Обосновка с вх. № 02-00/18.02.2019г. на участника „АКВАСТАР -  СИС” ООД е пълна 

и обективна, като са изложени условия за предложена цена като директен вносител за България 

и са приложени всички необходими сертификати доказващи качеството на продукта. Комисията 

счита, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена.

II. Оценяване на офертите: Критерии за възлагане - Най-ниска цена
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Комисията предлага участника:

„АКВАСТАР -  СИС” ООД, класиран за Изпълнител в обществена поръчка с предмет:

« ДОСТАВКА НА УЛТРАЗВУКОВИ ТОПЛОМЕРИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»,.

Този протокол се състави на 20.02.2019 г. и заедно с цялата документация се предава на 

Възложителя за утвърждаване.

УТВЪРДИЛ:

Възложител:....

/инж. Павлин иректор/

20 . 02. 0 П 1 0  ч(получил протокола н а ....................2019г.)

(приел протокола на .......2019г. )
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