
П Р О Т О К О Л

На 15.05.2018г. в 11:00 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените 

оферти в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: « Превоз на 

работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително 

определен маршрут », назначена със Заповед № 088/ 15.05.2018г., в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Димов -  нач. Автотранспорт при „Топлофикация -  

Сливен” ЕАД

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

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

отвори единствената получена оферта:

1. СД „Щука-Зареви СИЕ” -  гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър”, Бл. 64, Вх. В,

Ап. 5, Вх.№ 04-71/10.05.2018г., 16:03 часа.

Комисията разгледа постъпилата оферта, констатира че същата отговаря на 

изискванията към предмета на поръчката и на 15.05.2018г. в 11:05 часа пристъпи към 

разглеждане на техническото и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:

1.1. СД „Щука-Зареви СИЕ” -  гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър”, Бл. 64, Вх. В, 

Ап. 5, Вх.№ 04-71/10.05.2018г., 16:03 часа.

1.1.1. « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД 

по предварително определен маршрут »

> Предлаганият редовен автобус, с който ще бъдат превозвани служители и 

работници е: АВТОБУС МАН 56места, Клас 3, Категория M3;

> Предлаганият резервен (случай на повреда на редовното превозно средство) 

автобус, с който ще бъдат превозвани служители и работници е: АВТОБУС СЕТРА 315, 

46 + 30 места, Клас 3, Категория M3;

> Предлаганият малък автобус /при необходимост/ е: АВТОБУС ЕЛ КАР 

ИЕЕРО, 32 места, Клас 3, Категория M3;

> Предлаганият срок на заплащане на услугата: 70 (седемдесет) работни дни 

от датата на издаване на фактурата.
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1.2.2. Ценово предложение на редовно ползващ автобус:

> Автобус от 50 до 55 места -  цена на пълен километър -  2, 00 лв. без ДДС

> Автобус от 50 до 55 места -  цена на празен километър -  0,00 лв. без ДДС

I.2.3. Ценово предложение за малък автобус /при необходимост/:

> Автобус от 27 до 27 места -  цена на пълен километър -  1,70 лв. без ДДС

> Автобус от 27 до 27 -  цена на празен километър -  0,00 лв. без ДДС

*  Цената за услугата се изчислява въз основа цена на Лукойл за литър към 04.04.2018г.

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

Комисията предлага участника:

СД „Щука-Зареви СИЕ”, класиран на първо място за Изпълнител в обществена 

поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" 

ЕАД по предварително определен маршрут ».

Този протокол се състави на 18.05.2018г. и се предава на Възложителя за 

утвърждаване.

/11ламена 1 еоргйева -  адвокат/
(приел протокола на ..¿7?.:.??...........2018г.)

/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/
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