
П Р О Т О К О Л

На 07.02.2018г. 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: « Изработка на обиколни 

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

021/ 07.02.2018г., в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

2. инж. Веселин Вълев -  н-к цех Ремонтен при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

3. Пламена Георгиева -  Адвокат при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

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

отвори получените по реда на тяхното постъпване оферти, както следва:

1. „Леястом” ЕООД -  Гр. Сливен 8800, Кв. „Клуцохор” бл. 16, вх. Б, ап. 4, Вх № 01- 

14/05.02.2018г., 14:50 часа;

2. „ИПО” ООД -  клон Карлово -  гр. Карлово 4300, Индустриална зона п.к 101, 

Вх.№ 01-15-2/06.02.2018г. 10:30 часа;

3. „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД -  гр. Кресна, ул. „Промишлена”, Вх.№ 01-15- 

3/06.02.2018г. 10:32 часа.

Комисията разгледа постъпилите оферти, констатира че същите отговарят на 

изискванията към предмета на поръчката и на 07.02.2018г. в 11:15 часа пристъпи към 

разглеждане на техническото и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:

1. „Леястом” ЕООД -  Гр. Сливен 8800, Кв. „Клуцохор” бл. 16, вх. Б, ап. 4, Вх № 01- 

14/05.02.2018г., 14:50 часа;

1.1. Техническо предложение:

1.1.1. Участникът е съгласен да изработи всички видове предпазители, съгласно 

предоставените чертежи към Техническата спецификация на обществената поръчка.
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1.1.2. Участникът е съгласен ако бъде избран за изпълнител Възложителят да възлага 

изпълнението на услугата по количества и видове съобразно своите нужди.

1.1.3. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до 60 (шестдесет) 

работни дни след получаване на писмена заявка.

1.1.4. Предлаганият гаранционен срок е 6 (шест) месеца, считано от датата на 

подписания двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.

1.1.5. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на 

несъответствие с предоставените му от Възложителя чертежи в срок до 20 (двадесет) 

дни.

1.1.6. Предлаганият срок на плащане на услугата: 80 (осемдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата.

1.2. Ценово предложение:

ЕдиничнаК-во
(мярка)

Обща стойност 
в лева без ДДС№ Описание на услугата цена в лева

без ДДС

1. Изработка на обиколен предпазител 320 броя 150.00 48 000,00

2. Малък челен предпазител 50 броя 150,00 7 500,00

3. Голям челен предпазител 30 броя 200,00 6 000,00

Обща стойност на поръчката: 61 500,00

2. „ИПО” ООД -  клон Карлово -  гр. Карлово 4300, Индустриална зона п.к 101, 

Вх.№ 01-15-2/06.02.2018г. 10:30 часа;

2.1. Техническо предложение:

2.1.1. Участникът е съгласен да изработи всички видове предпазители, съгласно 

предоставените чертежи към Техническата спецификация на обществената поръчка.

2.1.2. Участникът е съгласен ако бъде избран за изпълнител Възложителят да възлага 

изпълнението на услугата по количества и видове съобразно своите нужди.

2.1.3. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до 85 (осемдесет и 

пет) работни дни след получаване на писмена заявка.

2.1.4. Предлаганият гаранционен срок е 6 (шест) месеца, считано от датата на 

подписания двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.
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2.1.5. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на 

несъответствие с предоставените му от Възложителя чертежи в срок до 20 (двадесет) дни.

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

издаване на фактурата.

2.2. Ценово предложение:

ЕдиничнаК-во
(мярка)

Обща стойност 
в лева без ДДС№ Описание на услугата цена в лева

без ДДС

1. Изработка на обиколен предпазител 320 броя 135,15 43 248,00

2. Малък челен предпазител 50 броя 113,95 5 697,50

3. Голям челен предпазител 30 броя 222,60 6 678,00

Обща стойност на поръчката: 55 623,50

3. „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД -  гр. Кресна, ул. „Промишлена”, Вх.№ 01-15- 

3/06.02.2018г. 10:32 часа.

3.1 Техническо предложение:

3.1.1. Участникът е съгласен да изработи всички видове предпазители, съгласно 

предоставените чертежи към Техническата спецификация на обществената поръчка.

3.1.2. Участникът е съгласен ако бъде избран за изпълнител Възложителят да възлага 

изпълнението на услугата по количества и видове съобразно своите нужди.

3.1.3. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до 60 (шестдесет) 

работни дни след получаване на писмена заявка.

3.1.4. Предлаганият гаранционен срок е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата 

на подписания двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.

3.1.5. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на 

несъответствие с предоставените му от Възложителя чертежи в срок до 20 (двадесет) 

работни дни.

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

издаване на фактурата.
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3.2. Ценово предложение:

ЕдиничнаК-во
(мярка)

Обща стойност 
в лева без ДДС№ Описание на услугата цена в лева

без ДДС

1. Изработка на обиколен предпазител 320 броя 131,70 42 144, 00

2. Малък челен предпазител 50 броя 131,70 6 585, 00

3. Голям челен предпазител 30 броя 219,10 6 573, 00

Обща стойност на поръчката: 55 302,00

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

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА:

Обща стойност в 
лева без ДДСУчастник

1 „Леястом” ЕООД 61 500,00 лв.

2 „ИПО” ООД -  клон Карлово 55 623,50 лв.

3 „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД 55 302,00 лв.

III. Класиране на участниците:

I-во място -  „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД

II-ро място -„И П О ” ООД -  клон Карлово 

III -  то място -  „Леястом” ЕООД
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„ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД, класиран на първо място за Изпълнител в 

обществена поръчка с предмет: « Изработка на обиколни предпазители за нуждите на 

„Топлофикация- Сливен” ЕАД » с обща стойност на поръчката 55 302,00 лв.

Комисията предлага участника:

Този протокол се състави на 22.02.2018г. и се предава на Възложителя за 

утвърждаване.

у
Председател: ...

/  инж. Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ /

УТВЪРДИЛ: 

Възложител:.. .J. ...

/инж. Кънчо Танев -

Членове:
1.
/ инж. Павлин Крстов -  гл. инж. РЕ /

(получил протокола на f?£.\.^.?..\..2018r.) 

(приел протокола на .. :......2018г.)

-к цех Ремонтен/

/ Пламена Георгиева -  Адвокат /

4. '

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/
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