
П Р О Т О К О Л

Днес 11.07.2017г. съгласно чл. 48, ал 6 от Г1ПЗОП и Заповед № 090/11.07.2017г. 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: « Освобождаване 

на площадка за предварително съхранение на неопасни отпадъци и опръстявапе 

за нуждите на “Топлофикация-Сливен” ЕАД » се представят на председателя на 

комисията единствената получена оферта:

1. „АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД -  гр. Сливен 8800, ул. „Самуиловско 

шосе” №1 , Вх.№ 06-70/07.07.2017г. 13:40 часа

Предал офертите:....... ............................................

/Надежда Иванова -  Експерт обществени поръчки/

Приел офертите:...............................................................

/ Иван Владимиров -  Главен инженер РИЕ /



ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

П Р О Т О К О Л

На 11.07.2017г. в 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Освобождаване на площадка за 

предварително съхранение на неопасни отпадъци и опрьстяване за нуждите на 

“Топлофикация-Сливен” ЕАД », назначена със Заповед № 090/11.07.2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Владимиров -  Главен инженер РИЕ

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат

2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “

и в присъствието на Красимир Желев Цонев управител на фирма 

„АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД,

отвори единствената получена оферта:

1. „АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД -  Вх.№ 06-70/07.07.2017г. 13:40 часа

провери и оповести нейното съдържание за наличието на отделни запечатани пликове 

с надпис „Предлагани цепови параметри“.

Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлаганите ценови 

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

„АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД.

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

54, ал. 7 от ПГ130Г1 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.

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/

гр. Сливен 
Дата: 11.07.2017г.



П Р О Т О К О Л
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На 11.07.2017г. в 12:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Освобождаване на площадка за 

предварително съхранение на неопасни отпадъци и опръстяване за нуждите на 

“Топлофикация-Сливен” ЕАД », назначена със Заповед № 090/11.07.2017г.. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат

2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки **.

Разгледа техническото предложение на участника в процедурата.

I. Кратко описание на техническото предложение на участника: 

„АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД -  Вх.№ 06-70/07.07.2017г. 13:40 часа

1. Предлаганият срок за началото на изпълнение на услугата до 3 (три) 

календарни дни след получаване на писмена заявка.

2. Предлаганият срок за изпълнение на услугата до 40 (четиридесет) 

календарни дни след получаване на писмена заявка.

3. Предлаганият срок за възстановяване на констатирани дефекти за сметка на 

изпълнителя в срок до 1 (един) календарен ден след изготвяне на констативен 

протокол от представители на двете страни.

4. Предлаганият срок за изпълнение на технически мероприятия (оросяване с 

водоноски, омокряне и др.) за сметка на изпълнителя в срок до 1 (един) календарен 

ден след констатиране на запрашване (по вина на Изпълнителя) и изготвяне на 

констативен протокол от представители на двете страни.

5. Предлаганият срок на плащане на услугата: 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната услуга придружен с проток за извършените 

дейности.

6. Предложените единични цени ще се считат твърдо договорени за целия 

период на договора.
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< £  f
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...........................rrr.T....

И nan Илалимирод - Главен инженер РИЕ/

ЧЛЕНОВЕ:.............„ ..V ................
/

/ПлаМена Георгиева -  адвокат/

..........
/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 11.07.2017г.



П Р О Т О К О Л
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На 21.07.2017г. в 12:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: « Освобождаване на площадка за предварително 

съхранение на неопасни отпадъци и опръстяване за нуждите на “Топлофикация-Сливен” 

ЕАД », назначена със Заповед № 090/11.07.2017г„ 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,

I. Кратко описание на ценовото предложение на участника:

„АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД-Вх.№  06-70/07.07.2017г. 13:40 часа 

> Ценово предложение -  Обща стойност: 4, 28лв. без ДДС

№ Описание Мярка Единична цена 
в лева без ДДС

1. Опръстяване м3 2, 40
2. Изгребване м3 1, 88

Обща стойност в лева без ДДС: 4, 28

Този протокол се състави на 25.07.2017г.
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П Р О Т О К О Л

Днес 28.07.2017г. комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: « Освобождаване на площадка за предварително съхранение 

на неопасни отпадъци и опръстяване за нуждите на “Топлофикация-Сливен” ЕАД », 

назначена със Заповед № 090/11.07.2017г. 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 11.07.2017г. в 11:00 часа комисията в присъствието на Красимир Желев Цонев

управител на фирма „АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД, отвори единствената получена

оферта:

1. „АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД -  Вх.№ 06-70/07.07.2017г. 13:40 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 и от представителя на фирма 

„АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” 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.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
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На 11.07.2017г. в 12:00 часа комисията разгледа техническите предложения на участниците 

в процедурата.

I. Кратко описание на техническото предложение на участника:

„АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД -  Вх.№ 06-70/07.07.2017г. 13:40 часа

1. Предлаганият срок за началото на изпълнение на услугата до 3 (три) календарни дни 

след получаване на писмена заявка.

2. Предлаганият срок за изпълнение на услугата до 40 (четиридесет) календарни дни след 

получаване на писмена заявка.

3. Предлаганият срок за възстановяване на констатирани дефекти за сметка на изпълнителя 

в срок до 1 (един) календарен ден след изготвяне на констативен протокол от представители на 

двете страни.

4. Предлаганият срок за изпълнение на технически мероприятия (оросяване с водоноски, 

омокряне и др.) за сметка на изпълнителя в срок до 1 (един) календарен ден след констатиране на 

запрашване (по вина на Изпълнителя) и изготвяне на констативен протокол от представители на 

двете страни.

5. Предлаганият срок на плащане на услугата: 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на 

фактурата за съответната услуга придружен с проток за извършените дейности.

6. Предложените единични цени ще се считат твърдо договорени за целия период на 

договора.

На 21.07.2017г. в 12:00 часа комисията, пристъпи към отваряне на плика с надпис 

“Предлагани ценови параметри” и оповести нейното съдържание:

„АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД -  Вх.№ 06-70/07.07.2017г. 13:40 часа

> Ценово предложение -  Обща стойност: 4, 28лв. без ДДС

№ Описание Мярка Единична цена 
в лева без ДДС

1. Опръстяване м3 2, 40

2. Изгребване м3 1, 88

Обща стойност в лева без ДДС: 4,28

Оценяване на офертите: Критерий за възлагане -  Най -  ниска цена
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Класиране на участниците:

1 място -  „АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД

Предложение за сключване на договор:

Комисията предлага участника:

1. „АВТОМЕХАНИЗАЦИЯ” ЕООД класиран на първо място за Изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: « Освобождаване на площадка за предварително съхранение 

на неопасни отпадъци и опръстяване за нуждите на “Топлофикация-Сливен” ЕАД »

Този протокол се състави на 18.08.2017г. и е предаден на Възложителя заедно с цялата 

документация.

Предссдатсл:

Комисия в състав:

/ Иван Владимиров / //инж. Кънчо Танев/

(получил протокола на .. Z .. . .2017г.)

(приел протокола на .??.<£,.^^...2017г.)

2.
/ 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.
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