
П Р О Т О К О Л

Днес 10.07.2017г. съгласно чл. 48, ал 6 от ППЗОП и Заповед № 088/10.07.2017г. 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: « Доставка на 

месингови тръби за кондензатор за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД » 

се представят на председателя на комисията следните получени оферти:

1. „МАЯК М” АД -  гр. Бургас 8005, к-с Славейков, бл. 126, вх. Б, ет. 1, Вх.№ 

06-69/07.07.2017г. 12:00 часа

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

73/07.07.2017г. 16:07 часа

/Надежда Иванова -  Експерт обществени поръчки/

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

/ Иван Владимиров -  Главен инженер РИЕ /



П Р О Т О К О Л

ЗА ОТВАРЯНЕ НА О Ф ЕРТИ ТЕ

На 10.07.2017г. в 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «  Доставка на месингови тръби за 

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

088/10.07.2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Владимиров -  Главен инженер РИЕ 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат

и в присъствието на Здравко Костадинов -  управител на фирма „ТРИ ТО Н ” ООД, 

отвори получените оферти по реда на получаването им:

1. „М АЯК М” АД -  Вх.№ 06-69/07.07.2017г. 12:00 часа

2. „ТРИ ТО Н ” ООД -  Вх.№ 06-73/07.07.2017г. 16:07 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 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:

ЧЛЕНОВЕ:

/'. . , спер г „ Общ. Поръчки “/

/ лавен инженер РИЕ /

I адвокат/

гр. Сливен 
Д ага: 10.07.2017г.



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

Па 10.07.2017г. в 12:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: « Доставка на месингови тръби за 

кондензатор за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД », назначена със 

Заповед № 088/10.07.2017г. 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 описанис на техническите предложения на участниците:

1. „МАЯК М” АД -  Вх.№ 06-69/07.07.2017г. 12:00 часа

1.1. Технически характеристики:

Месингови тръби за кондензатор

Параметри Показатели

Тип Термообрабогени (огрети)

Размер Диаметър Ф 22 х 1

Размер Дължина 6000 + 10 мм

Отклонения в диаметър,овалиост,мм до 2 %

Вид на метала М есинг-E N  12451 CuZn28SnlAs

Опаковка
Дървени сандъци с максимално общо тегло 

заедно с опаковката до 1 ОООкг.

Количество:
Общо количество:4 ОООброя 

Минимално количество за една доставка: 
2 000 броя

1.2. Срок за изпълнение на доставките: На първата партида -  3 месеца след 

подписване на договора и авансов превод. Втората партида -  до З(три) работни дни 

след получаване на писмена заявка.
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1.3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя 

сметка е в срок до 3 (три) работни дни след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

1.4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 30% авансово в рамките на 

З(три) работни дни от датата на подписване на договора от двете страни и 70% при 

готовност за експедиция.

2. „ТРИ ТО Н ” О О Д -В х .№  06-73/07.07.2017г. 16:07 часа

2.1. Технически характеристики:

Месингови тръби за кондензатор

Параметри Показатели

Тип Гермообработени (огрети)

Размер Диаметър Ф 22 х 1

Размер Дължина 6000 + 10 мм

Отклонения в диаметър,овалност,мм до 2 %

Вид на метала Месинг

Опаковка Пакетирани с тегло до 1000 кг.

Количество: По заявка

2.2. Предлаганият срок за изпълнение на доставките е до 5 (пет) работни дни 

след получаване на писмена заявка.

2.3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя 

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

предс тавители на двете страни.

2.4. Предлаганият срок на плащане на доставките е 60 (шестдесет) дни от датата 

на издаване на фактурата за съответната доставка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /

/Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ/



/11алежда Иванова експертО бщ . I юрьчки " /

Този протокол се състави на 10.07.2017г.



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

Па 14.07.2017г. в 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: « Доставка на месингови тръби за кондензатор за 

нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД », назначена със № 088/10.07.2017г в състав:

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

Сливен” НАД.

Сливен” ЕАД.

Оьгласно чл. 57 (1) от ПГ130П до разглеждането на ценовите предложения е допуснат 

само един участник „ТРИТОН” ООД, комисията отвори и разгледа предложението на 

участника.

I. Кратко описание на ценовото предложение на участника:

1. „ТРИТОН” ООД -  Вх.№ 06-73/07.07.20171. 16:07 часа

Ценово предложение -  Обща стойност: 15 500 лв. без ДДС

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

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

/

Този протокол се състави на 17.07.2017г.
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П Р О Т О К О Л

Днес 17.07.2017г. комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: « Доставка на месингови тръби за кондензатор за нуждите на 

"Топлофикация -  Сливен" ЕАД » назначена със Заповед № 088/10.07.2017г. 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 10.07.2017г. в 11:00 часа комисията и в присъствието на Здравко Костадинов - 

управител на фирма „ТРИТОН” ООД, отвори получените оферти по реда на получаването им, 

както следва:

1. „1\1АЯК М” АД -  гр. Бургас 8005, к-с Славейков, бл. 126, вх. Б, ет.1, Вх.№ 06- 

69/07.07.2017г. 12:00 часа

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

73/07.07.2017г. 16:07 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 и от управителя 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.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
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Па 10.07.2017г. в 12:00 часа комисията разгледа техническите предложения на участниците 

в процедурата.

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1. „МАЯК М” А Д -  Вх.№ 06-69/07.07.2017г. 12:00 часа

1.1. Технически характеристики:

Месингови тръби за кондензатор

Параметри Показатели

Тип Термообработени (огрети)

Размер Диаметър Ф 22 х 1

Размер Дължина 6000 + Ю мм

Отклонения в диаметър,овалност,мм до 2 %

Вид на метала М есинг-E N  12451 CuZn28SnlAs

Опаковка Дървени сандъци с максимално общо тегло 
заедно с опаковката до 1 ОООкг.

Количество:
Общо количество:4 ОООброя 

Минимално количество за една доставка: 
2 000 броя

1.2. Срок за изпълнение на доставките: На първата партида -  3 месеца след подписване на 

договора и авансов превод. Втората партида -  до З(три) работни дни след получаване на писмена 

заявка.

1.3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя сметка е в 

срок до 3 (три) работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете 

страни.

1.4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 30% авансово в рамките на З(три) 

работни дни от датата на подписване на договора от двете страни и 70% при готовност за 

експедиция.
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2. „ТРИТОН” О О Д - Вх.№ 06-73/07.07.2017г. 16:07 часа

2.1. Техпимсски характеристики:

Месингови тръби за кондензатор

Параметри Показатели

Тип Термообработени (огрети)

Размер Диаметър Ф 22 х 1

Размер Дължина 6000 + 10 мм

Отклонения в диаметър,овалност,мм до 2 %

Вид на метала Месинг

Опаковка Пакетирани с тегло до 1000 кг.

Количество: По заявка

2.2. Предлаганият срок за изпълнение на доставките е до 5 (пет) работни дни след 

получаване на писмена заявка.

2.3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя сметка е в 

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

страни.

2.4. Предлаганият срок на плащане на доставките е 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

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 офертата на фирма „МАЯК М” АД. Участникът не е попълнил „Предложение за изпълнение 

на поръчката”, съгласно дадените в документацията указания по образец.

С оглед установените несъответствия, офертата на участника „МАЯК М” АД не отговаря 

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

процедурата.
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Съгласно чл. 57 (1) от ППЗОП до разглеждането на ценовите предложения е допуснат само 

един участник „ТРИТОН” ООД, комисията отвори и разгледа предложението на участника.

1. Кратко оиисанис на ценовото предложение на участника:

1. „ТРИТОН” ООД -  Вх.№ 06-73/07.07.2017г. 16:07 часа

Ценово предложение: Единична цена за 1кг. -  15, 50лв. без ДДС

Предложение за сключване на договор:

Комисията предлага участника:

1. „ТРИТОН” ООД класиран за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: « Доставка 

на месингови гръби за кондензатор за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД »

Този протокол се състави на 17.07.2017г. и е предаден на Възложителя заедно с цялата 

документация.

у
/ Надежда Иванова /

Приложения към доклада:

1. Протокол за отваряне на офертите;

2. Протокол за разглеждане на Техническите предложения;

3. 11ротокол за отваряне на ценовите предложения.
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 5/24.07.2017г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в доклад от 17.07.2017г. на 

комисия, назначена със Заповед № 088/10.07.2017г. за провеждане публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: « Доставка на месингови тръби за кондензатор за 

нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД », открита с Решение № 791777/15.06.2017г. и 

публикувано обявление в АОГ1 № 791778/15.06.2017г.

1. Класиране на участниците:

1 място -  „ТРИТОН” ООД

2. Участника:

2.1. „ТРИТОН” ООД класиран на първо място за Изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: « Доставка на месингови тръби за кондензатор за нуждите на "Топлофикация -  

Сливен" ЕАД »

На основание чл. 43, ал.2 от ЗОП решението да се изпрати в тридневен срок до всички 

участници.

ОБЯВЯВАМ:

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

I Inтернет адрес: http://www.cpc.bg

Дата: 24.07.2017г.

/ннж. Кънчо Ганев -

mailto:teo-admin@infolel.bg
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

