
ПРОТОКОЛ 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На 01.06.2017г. в 11:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на химични реагенти за нуждите 

на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД », назначена със Заповед № 074/01.06.2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Желязко Митев -  Началник ХВО 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат

Отвори получените оферти по реда на получаването им:

1. „Континвест” ООД - вх. № 05-15/ 26.05.2017г. -  11:00 часа;

2. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - вх. № 05-25/ 30.05.2017г. -  10:05 часа;

3. „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД - вх. № 05-31/ 31.05.2017г. -  09:20 часа;

4. „Химтекс” ООД - вх. № 05-32/ 31.05.2017г. -0 9 :2 2  часа;

5. „Манти КО” ООД - вх. № 05-33/ 31.05.2017г. -  09:25 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.

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.

2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ :тев -  Началник ХВО /

ЧЛЕНОВЕ:

/Пламена Георгиева -  адвокат/

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/

гр. Сливен 
Дата: 02.06.2017г.



П Р О Т О К О Л
ЗА РАЗГ ЛЕЖ ДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

На 01.06.2017г. в 14:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на химични реагенти за 

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

074/01.06.2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Желязко Митев -  Началник ХВО

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат

2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки 

Разг леда техническите предложения на участниците в процедурата.

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1. „Континвест” ООД -  Вх. № 05-15/ 26.05.2017г. — 11:00 часа.

1.1. 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 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

1.2. Обособена позиция № 6 - Доставка на Ферихлорид -  Течен

> 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 с трана на Възложителя;

'у  Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.
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2. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - Вх. № 05-25/ 30.05.2017г. -  10:05

часа.

2.1. Обособена позиция № 1 -Доставка на калциев оксид (СаО)

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

фактурата.

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

> Срок за изпълнение на заявките до 3 (три) 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 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

3. „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД - Вх. № 05-31/ 31.05.2017г. -  09:20 часа.

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

>  Срок за изпълнение на заявките до 5 (пет) работни дни след получаване 

на писмена заявка;

>  Срок на годност без срок на годност 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 па доставките: 65 (шестдесет и пет) дни от датата на 

издаване на фактурата.

4. „Хнмгекс” ООД - Вх. № 05-32/ 31.05.2017г. -  09:22 часа.

4.1. 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 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 Възложи теля;

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

на фактурата.
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4.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H?SOj

>  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 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

4.3. Обособена позиция № 6 - Фсрихлорид -  Течен

>  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 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

5. „Манти КО” ООД - Вх. № 05-33/ 31.05.2017г. -  09:25 часа-

s. 1. 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 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

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

>  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 доставки те: 60 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.
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5.3. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H?SO.i

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

на писмена заявка;

>  Срок на годност -  неограничен;

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

на фактурата.

5.4. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен

>  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 (шестдесет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

5.5. Обособена позиция №  7 - Грипа гриев фосфат -  Na.sPOj

>  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 (шестдесет) дни от датата на издаване

на фактурата.

/Ж елязко Митев -  Началник ХВО/

ЧЛЕНОВЕ:

/Пламена Георгиева -  адвокат/

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 05.06.2017г.
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П Р О Т О К О Л
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На 07.06.2017г. в 10:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за възлагане 

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

„Топлофикация -  Сливен” ЕАД », назначена със Заповед № 074/01.06.2017г, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Желязко Митев -  началник ХВО при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД. 

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

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

-  Сливен” ЕАД,

о твори и разгледа ценовите предложения по реда на постъпване, както следва:

I. Кратко описание на ценовите предложения на участниците:

1. „Континвест” ООД -  Вх. № 05-15/ 26.05.2017г. -  11:00 часа.

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

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 420 лв.

-  Обща стойност: 63 000лв.

1.2. Обособена позиция № 6  - Доставка на Ферихлорид -  Течен

>  Ценово предложение:

-  Единична цена: 235 лв.

-  Обща стойност: 5 875лв.

2. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - Вх. № 05-25/ 30.05.2017г. -  10:05 часа.

2.1. Обособена позиция № 1 -Доставка на калциев оксид (СаО)

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 174.50лв.

-  Обща стойност: 3 141 000лв.
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2.2. Обособена позиция № 2 Калциев хидроксид -  Са(ОН)г

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 211 лв.

-  Обща стойност: 15 825 лв.

3. „ЧЕРН О М О РСКИ  С О ЛН И Ц И ” АД - Вх. № 05-31/ 31.05.2017г. -  09:20 часа.

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

>  Ценово предложение:

-  Единична цена: 115 лв.

-  Обща стойност: 8 625 лв.

4. „Химтекс” ООД - Вх. № 05-32/ 31.05.2017г. -  09:22 часа.

4.1. Обособена позиция № 3 - Д оставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 477 лв.

-  Обща стойност: 71 550 лв.

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

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 120 лв.

-  Обща стойност: 26 400 лв.

4.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен

>  Ценово предложение:

-  Единична цена: 288 лв.

-  Обща стойност: 7 200 лв.

5. „М анти КО ” ООД - Вх. № 05-33/ 31.05.2017г. -  09:25 часа.

5.1. Обособена позиция № 3 - Д оставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 448 лв.

-  Обща стойност: 67 200 лв.



5.2. Обособена позиции № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

>  Ценово предложение:

-  Единична цена: 138 лв.

-  Обща стойност: 10 350 лв.

5.3. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H1SO4.

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 118 лв.

-  Обща стойност: 25 960 лв.

5.4. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 297 лв.

-  Обща стойност: 7 425 лв.

5.5. Обособена позиция № 7 - Тринатриев фосфат -  NajPOj

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 1 290 лв.

-  Обща стойност: 7 740 лв.

Този протокол се състави на 07.06.2017г.


