
П Р О Т О К О Л

На 19.02.2018г. 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: «Доставка на ВиК 

материали за нуждите на "Топлофикация -  Сливен” ЕАД», назначена със № 025/ 

19.02.2018г., в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД;

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Веселин Вълев -  н-к цех Ремонтен при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД;

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

и в присъствието на Нели Недева Вълчева -  упълномощен представител на фирма 

„ТРИТОН” ООД, отвори получените по реда на тяхното постъпване оферти, както следва:

1. „ЖОЗИ 2009” ЕООД -  гр. София, п.к. 1220, ул. „Илиянско шосе” № 8, Вх.№ 01- 

35/13.02.2018г., 12:19 часа;

2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. „Самуиловско шосе” № 4 А Вх.№ 01- 

39/13.02.2018г., 15:20 часа;

3. ЕТ „БОККСИ -  Константин Костов” -  гр. Ямбол, ул. „Аврен” № 13 Вх.№ 01- 

57/16.0218г., 15:35 часа.

Комисията разгледа постъпилите оферти, констатира че същите отговарят на 

изискванията към предмета на поръчката и на 19.02.2018г. в 11:20 часа пристъпи към 

разглеждане на техническото и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:

1. „ЖОЗИ 2009” ЕООД -  гр. София, п.к. 1220, ул. „Илиянско шосе” № 8, Вх.№ 01- 

35/13.02.2018г., 12:19 часа;

1.1. Техническо предложение:

1.1.1. Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 10 (десет) работни дни след 

получаване на писмена заявка.
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1.1.2. Предлаганият гаранционен срок от производителя и/или вносителя на изделията

- 36 (тридесет и шест) месеца.

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

сметка в срок до 2 (два) работни дни след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

1.1.4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

1.2. Ценово предложение

> Предлаганата обща стойност е 1 655,07 лв. без ДДС.

2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. „Самуиловско шосе” № 4 А Вх.№ 01- 

39/13.02.2018г., 15:20 часа;

2.1. Техническо предложение:

2.1.1. Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 1 (един) работен ден след 

получаване на писмена заявка.

2.1.2. Предлаганият гаранционен срок от производителя и/или вносителя на изделията

-  24 (двадесет и четири) месеца.

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

сметка в срок до 1 (един) работен ден след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

2.1.4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

2.2. Ценово предложение:

> Предлаганата обща стойност е 2 076,53лв. без ДДС.

3. ЕТ „БОККСИ -  Константин Костов” -  гр. Ямбол, ул. „Аврен” № 13 Вх.№ 01- 

57/16.0218г., 15:35 часа.

3.1 Техническо предложение:

3.1.1. Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 2 (два) работни дни след 

получаване на писмена заявка.

3.1.2. Предлаганият гаранционен срок от производителя и/или вносителя на изделията

-  12 (дванадесет) месеца.
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3.1.3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя 

сметка в срок до 2 (два) работни дни след изготвяне на констативен протокол от 

представители на двете страни.

3.1.4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

3.2. Ценово предложение:

> Предлаганата обща стойност е 2 344,69 лв. без ДДС.

Комисията направи проверка за необичайно благоприятни оферти, съгласно чл. 72, ал. 

1 от ЗОП и установи, че офертите на „ЖОЗИ 2009” ЕООД попада в тази хипотеза.

Ценово 
Предложение 

(Обща стойност 
в лева без ДДС)

СреднаУчастник Формула за изчисление %стойност

„ЖОЗИ 2009” ЕООД 1 655,07 2 210,61 2 210,61 - 1 655,07
—  V 1 0 0 25,13

2 210,61

„ТРИТОН” ООД 2 076,53 1 999,88
1 999,88 - 2 076,53

..................................х 100
1 999,88

- 3,83

ЕТ„БО К КС И -  
Константин Костов” 2 344,69 1 865,80

1 865,80 - 2 344,69
..................................х 100

1 865,80 - 25,66

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП Възложителя изиска от участника, който е 

представил по - благоприятна ценова оферта от средната стойност на останалите участници 

подробна писмена обосновка за начина на образуването й.

Писмената обосновка е депозирана в срок на 26.02.2018г.

На 12.03.2018г. в 10:30 часа комисията се запозна, разгледа и обсъди представената 

писмена обосновка от „ЖОЗИ 2009” ЕООД с вх. № 02-06/26.02.2018г.

В обосновката участникът се позовава на наличието на изключително благоприятни 

условия, като излага и съответни аргументи:

• Складови бази на територията на гр. София;
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• Собствен транспорт;

• Дългогодишен партньор на български и чуждестранни производители;

• Директен и единствен вносител за територията на страната;

• Собствени права върху съответни търговски марки;

Към обосновката участникът е приложил, документи и информация, с която да докаже 

благоприятните условия, с които разполага и които му дават възможност да работи с 

минимални разходи, но в обосновка би следвало да се съдържат аргументирани доводи, 

които имат отношение за начина на образуване на ценовото предложение.

Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, доказващи 

формирането на ценовото предложение, поради което комисията не може да приеме, че 

същата отговаря на законовите изисквания и не може да бъде допуснато до оценка. 

Представените в обосновката аргументи са от общ характер и не могат да се приемат за 

обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника. 

Не е ясно и не се представя информация как са обезпечени разходите за ВиК материали, 

които ще бъдат нужни за изпълнение предмета на поръчката за да придобие комисията 

увереност, че са включени всички действително необходими разходи за пълното и 

качествено изпълнение на доставките.

Предвид гореизложеното и предвид липсата на достатъчно доказателства към 

представената обосновка, комисията реши да не приеме писмената обосновка на участника, и 

ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, а 

именно поради неприемане на офертата съгласно чл.72, ал. 3 от ЗОП - представените 

доказателства не са достатъчни, за да обосноват начина на образуване на ценовото 

предложение.

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

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Участник Обща стойност в 
лева без ДДС

2 „ТРИТОН” ООД 2 076,53лв.

3 ЕТ „БОККСИ -  Константин Костов” 2 344,69 лв.
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III. Класиране на участниците:

1-во място -  „ТРИТОН” ООД

П-ро място -  ЕТ „БОККСИ -  Константин Костов”

Комисията предлага участника:

класиран на първо място за Изпълнител в обществена поръчка с предмет: «Доставка 

на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД».

Този протокол се състави на 19.03.2018г. и заедно с цялата документация се предава 

на Възложителя за утвърждаване.

Председател:........  .........

/ инж. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ /

(получил

/ инж. Веселин Вълев -  н-к цех Ремонтен /
(приел протокола на . . Р.%.......2018г.)

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/
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