
П Р О Т О К О Л

Днес 09.03.2018г. съгласно чл. 48, ал 6 от ППЗОП и Заповед № 040/09.03.2018г. 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 

метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД» се 

представят на председателя на комисията следните получени оферти:

1. „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД -  гр. София 1839, кв. 

„Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” № 43, Складово - Производствена зона,

Вх. № 02-53/ 08.03.2018г. 10:05 часа

2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 02- 

58/08.03.2018г. 12:50 часа

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

/Надежда Иванова -  Експерт обществени поръчки/

Приел офертите:

/ инж. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ /



П Р О Т О К О Л

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На 09.03.2018г. в 11:10 часа комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: « Доставка на метални и стоманени изделия за нуждите на 

"Топлофикация -  Сливен" ЕАД», назначена със Заповед № 040/09.03.2018г. в състав:

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

ЧЛЕНОВЕ: 1. Диан Димитров - началник цех „Ремонтен 2” при „Топлофикация- Сливен” ЕАД

1. „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД -  гр. София 1839, кв. „Враждебна”, ул. 

„Челопешко шосе” № 43, Складово - Производствена зона, Вх. № 02-53/ 08.03.2018г. 10:05 часа;

2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 02-58/ 08.03.2018г.

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 “ при „Топлофикация- Сливен” ЕАД

и в присъствието на Здравко Костадинов -  управител на фирма „Тритон” ООД,

Отвори получените оферти по реда на получаването им:

12:50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

:. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ /

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/

гр. Сливен 
Дата: 09.03.2018г.



к
ЗА РАЗГЛЕЖ ДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

П Р О Т О К О Л

На 09.03.2018г. в 11:40 часа комисията за провеждане на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: « Доставка на метални и стоманени изделия за 

нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД», назначена със Заповед №  040/09.03.2018г. в

състав:

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

ЧЛЕНОВЕ: 1. Диан Димитров - началник цех „Ремонтен 2” при „Топлофикация- Сливен” ЕАД 

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

Разгледа техническите предложения на участниците в процедурата.

I. Кратко описание на техническото предложение на участниците:

1.1. „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД -  гр. София 1839, кв. 

„Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” № 43, Складово - Производствена зона, Вх. № 02-53/ 

08.03.2018г. 10:05 часа;

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 1-143 до 8 (осем) работни дни след 

получаване на писмена заявка.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 144-148 до 40 (четиридесет) работни 

дни след получаване на писмена заявка.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 149-169 до 25 (двадесет и пет) 

работни дни след получаване на писмена заявка.

>  Срок за подмяна на некачествена и увредена стока за собствена сметка до 2(два) 

работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  Участника е съгласен срока на плащане на доставките да е до 90 дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

>  Участника декларира, че няма да използва подизпълнители.

1.2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 02-58/ 

08.03.2018г. 12:50 часа.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 1-143 до 1 (един) работен ден след 

получаване на писмена заявка.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 144-148 до 10 (десет) работни дни 

след получаване на писмена заявка.

1



>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 149-169 до 3 (три) работни дни след 

получаване на писмена заявка. *

У  Срок за подмяна на некачествена и увредена стока за собствена сметка до 1(един) 

работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  Участника е съгласен срока на плащане на доставките да е до 90 дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

>  Участника декларира, че няма да използва подизпълнители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ инж. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ /

ЧЛЕНОВЕ

/ Диан Димитров - началник цех „Ремонтен 2” /

Този протокол се състави на 09.03.2018г.
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П Р О Т О К О Л
ЗА РАЗГЛЕЖ ДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

На 14.03.2018г в 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет « Доставка на метални и стоманени изделия за нуждите на 

"Топлофикация -  Сливен" ЕАД», назначена със Заповед №  040/09.03.2018г. в състав:

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

ЧЛЕНОВЕ: 1. Диан Димитров - началник цех „Ремонтен 2” при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

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

Разгледа предлаганите ценови предложения на участниците в процедурата.

I. Кратко описание на ценовите предложения на участниците:

1.1. „ТИСЕИКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД -  гр. София 1839, кв. 

„Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” № 43, Складово - Производствена зона, Вх. № 02-53/ 

08.03.2018г. 10:05 часа;

^  Ценово предложение -  Обща стойност: 3306,48 лв. без ДДС

1.2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 02-58/ 

08.03.2018г. 12:50 часа.

> Ценово предложение -  Обща стойност: 1940,14 лв. без ДДС

П РЕДС ЕДА ТЕЛ :...........................................

/ гл. инж. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ /

ЧЛЕНОВЕ:

/ Диан Димитров - началник цех „Ремонтен 2” /

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки

Този протокол се състави на 19.03.2018г.



П Р О Т О К О Л

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед №  040/09.03.2018г. за 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:«Доетавка на 

метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД» в състав:

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

ЧЛЕНОВЕ: 1. Диан Димитров - началник цех „Ремонтен 2” при „Топлофикация -  Сливен” ЕАД

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

На 09.03.2018г. в 11:10 часа комисията отвори в присъствието на Здравко Костадинов -  

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

1. „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД -  гр. София 1839, кв. „Враждебна”, ул. 

„Челопешко шосе” № 43, Складово - Производствена зона, Вх. № 02-53/ 08.03.2018г. 10:05 часа;

2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 02-58/ 08.03.2018г. 12:50 

часа.

Комисията 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.

На 09.03.2018г в 11:40 часа комисията разгледа техническото предложение на участниците 

в процедурата.

I. Кратко описание на техническото предложение на участниците:

1.1. „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД -  гр. София 1839, кв. 

„Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” № 43, Складово - Производствена зона, Вх. № 02-53/ 

08.03.2018г. 10:05 часа;

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 1- 143 до 8 (осем) работни дни след 

получаване на писмена заявка.

1



> Срок за изпълнение на заявките от позиция 144-148 до 40 (четиридесет) работни 

дни след получаване на писмена заявка. к

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 149-169 до 25 (двадесет и пет) работни 

дни след получаване на писмена заявка.

>  Срок за подмяна на некачествена и увредена стока за собствена сметка до 2(два) 

работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  Участника е съгласен срока на плащане на доставките да е до 90 дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната дос тавка.

>  Участника декларира, че няма да използва подизпълнители.

I.2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 02-58/ 

08.03.2018г. 12:50 часа.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 1-143 до 1 (един) работен ден след 

получаване на писмена заявка.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 144-148 до 10 (десет) работни дни след 

получаване на писмена заявка.

>  Срок за изпълнение на заявките от позиция 149-169 до 3 (три) работни дни след 

получаване на писмена заявка.

>  Срок за подмяна на некачествена и увредена стока за собствена сметка до 1(един) 

работни дни след изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

>  Участника е съгласен срока на плащане на доставките да е до 90 дни от датата на 

издаване на фактурата за съответната доставка.

>  Участника декларира, че няма да използва подизпълнители.

II. Кратко описание на ценовите предложения на участниците:

2.1. „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД -  гр. София 1839, кв. 

„Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” № 43, Складово - Производствена зона, Вх. № 02-53/ 

08.03.2018г. 10:05 часа;

^  Ценово предложение -  Обща стойност: 3306,48 лв. без ДДС

2.2. „ТРИТОН” ООД -  гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско ш осе” №  4А, Вх. № 02-58/ 

08.03.2018г. 12:50 часа.

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 1940,14 лв. без ДДС
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III. Критерий за възлагане на поръчката - Оптимално съотношение качество/цена

*
Оценяване на офертите:

Участник
Ценово предложение 
обща стойност в лева 

без ДДС

Формула за изчисление

Получени 
гочки по 

П1

Ц минимум
П 1 = ---------------------- х 65

Ц участник

„ТИСЕНКРУП 
МАТИРИАЛС 

БЪЛГАРИЯ” ООД
3306,48 лв.

1940,14
П1 -  -------------------х 6 5 -  38,14

3306,48
38,14

„ТРИТОН” ООД 1940,14 лв.
1940.14

П1 -  -------------------х 6 5 ~  65
1940.14 65

Участник Срок на доставка

Формула за изчисление

С„ /най-кратък/
П2п = ---------------------х 35

Сп участник

Получени 
точки но 

П2

„ТИСЕНКРУП 
МАТИРИАЛС 

БЪЛГАРИЯ” ООД

1- 143 до 8 работни дни
1

П21-  ----------------------- х 3 5 - 4 , 3 7 5
8

5 ,775

144-148 до 40
работни дни

10
П2.2 = -------------------х 35 = 8,75

40

149-169 до 25
работни дни

3
П2.з = -------------------х 35= 4,2

25

Формула
П2 = ( П2Л + П2.2 + П2.з) + 3

П2 = ( 4,375 + 8,75+ 4,2) н- 3

„ТРИТОН” ООД

1- 143 до 1 работен ден

1
П2.1 = -------------------х 35 = 35

1

35

144-148 до 10
работни дни

10
П2 2 = -------------------х 35= 35

10

149-169 доЗ
работен ден

3
П2.з= -------------------х 3 5 = 3 5

3

Формула
П2 = (П21 + П2.2 + П2.з) + 3

П2 = ( 35 + 35+ 35) -  3 = 35
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Комплексна оненка - КО — П| + П2

Участник
Получени точки по 

показател к о =  п , +  п 2
П1 П2

„ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД 38,14 5,775 43,915

„ТРИТОН” ООД 65 35 100

Класиране на участниците:

1 място - „ТРИТОН” ООД

2 място - „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД  

Предложение за сключване на договор:

Комисията предлага участника „ТРИТОН” ООД класиран на първо място за Изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: «Доставка на метални и стоманени изделия за нуждите на 

"Топлофикация -  Сливен" ЕАД».

Този доклад се състави на 16.04.2018г. и е предаден на Възложителя заедно с цялата 

документация.

ж//^

_____ Възложител: ...

/ инж. Павлин Костов -  гл. инж. РЕ /

Членове: 

1. (получил протокола на 2 0 18г.)

/ Диан Димитров - началник цех „Ремонтен 2” / (приел протокола на — . £?.^...2018г.)

2 .

/ Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки /

Приложения към настоящия протокол:

1. Протокол за отваряне на офертите;

2. Протокол за разглеждане на Техническите предложения;

3. Протокол за отваряне на ценовите предложения.
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ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН“ ЕАД
88Ю Сливен, бул.1'Стефан Карадха’ №23. П К .120. факс. 044/662285;

Изт директор Q44.'622722; Замхизск-ор ТЕН: (М4.'622401 Зам.аиректор топладнабпяване 344/625257 
Гл.счетоводител 044,'022528; Централа 044/624064, 022167 e-mail (ec-edminiWi.-ifotel.bg

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1 /26.04.2018г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 16.04.2018г, на 

комисия, назначена със Заповед №  040/09.03.2018г. за провеждане публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмета Доставка на метални и стоманени изделия за 

нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД», открита с Решение № 830219/15.02.2018г. и 

публикувано обявление в АОП № 830223/15.02.2018г.

ОБЯВЯВАМ:
Участника:

„ТРИТОН” ООД, класиран на първо място за изпълнител на обществена поръчка с 

предмет «Доставка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация -  

Сливен" ЕАД».

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

участници.

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 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

