
П Р О Т О К О Л

Днес 17.08.2018г. съгласно чл. 48, ал 6 от ППЗОП и Заповед № 146/17.08.2018г. 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.1 от ЗОП с предмет: «Доставка на 

химични реагенти за нуяедите на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД » се представят 

на председателя на комисията следните получени оферти:

1. „ПРОМАР” ООД -  гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 5, вх. № 06- 

97/23.07.2018г.

2. „Континвест” ООД - гр. София 1111, кв. „Гео Милев” ул. „Хубавка” № 6, вх. № 

07-66/ 13.08.2018г. -  11:25 часа.

3. „Химтекс” ООД - гр. Димитровград 6400, ул. „Бузлуджа” № 33, вх. № 07-76/ 

15.08.2018г. -  09:19 часа.

4. „КАЛЦИТ” АД -  гр. Асеновград, област Пловдивска 4230, ПЗ ’’Север”, вх. № 07- 

77/ 15.08.2018г. -  09:20 часа.

5. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас 8002, кв. „Победа”, ул. 

„Чаталджа” 52, вх. № 07-78/ 15.08.2018г. -  11:16 часа.

6. „Манти КО” ООД, гр. София 1309, ж.к. „Илинден”, бл. 18, вх. 1, вх. № 07-82/ 

16.08.2018г. -1 0 :3 2  часа.

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

/Надежда Иванова -  Експерт обществени поръчки/

Приел офертите:

/ инж. Павлин Костов -  гл. инж. ЕР /



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

На 23.08.2018г. в 14:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: « Доставка на химични реагенти за нуждите 

на „Топлофикация -  Сливен” ЕАД », назначена със Заповед № 146/17.08.2018г, в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Павлин Костов -  гл. инж. ЕР при „Топлофикация- Сливен’ ЕАД

ЧЛЕНОВЕ: 1. Видин Видев -  химик ХВО 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 техническите предложения на участниците:

1. „ПРОМАР” ООД -  гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 5, вх. № 06- 

97/23.07.2018г.

1.1. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

Срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 3 (три) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

2. „Континвест” ООД - гр. София 1111, кв. „Гео Милев” ул. „Хубавка” № 6, вх. № 

07-66/ 13.08.2018г. -  11:25 часа.

2.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
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> Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

2.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H2SO4

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

2.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

3. „ Х и м т е к с ” ООД - гр. Димитровград 6400, ул. „Бузлуджа” № 33, вх. № 07-76/ 

15.08.2018г. -  09:19 часа.

3.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
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> Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола 

за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

3.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H2SO4

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола 

за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

3.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола 

за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

4. „КАЛЦИТ” АД -  гр. Асеновград, област Пловдивска 4230, ПЗ ’’Север”, вх. № 07

77/ 15.08.2018г. -  09:20 часа.

4.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на Калциев оксид (СаО)

> Срок на плащане на доставките: 10 (десет) работни дни от датата на издаване на 

фактурата.

4.2. Обособена позиция № 2 Калциев хидроксид -  Са(ОН)?

Срок за изпълнение на доставките до 3 (три) работни дни след получаване на 

писмена заявка;
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Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 6 (шест) месеца, считано от датата на протокола за входящ 

контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 10 (десет) работни дни от датата на издаване на 

фактурата.

5. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас 8002, кв. „Победа”, ул. 

„Чаталджа” 52, вх. № 07-78/ 15.08.2018г. -  11:16 часа.

5.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на Калциев оксид (СаО)

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

5.2. Обособена позиция № 2 Калциев хидроксид -  Са(ОНЬ

Срок за изпълнение на доставките до 3 (три) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 6 (шест) месеца, считано от датата на протокола за входящ 

контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

6. „Манти КО” ООД, гр. София 1309, ж.к. „Илинден”, бл. 18, вх. 1, вх. № 07-82/ 

16.08.2018г. -1 0 :3 2  часа.

6.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;
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> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

6.2. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на протокола за 

входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

6.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H7SO4

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

г  Срок на годност неограничен, считано от датата на протокола за входящ 

контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

6.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на протокола 

за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна на 

Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

6.4. Обособена позиция № 7 - Тринатриев фосфат -  Na^POi

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;



> Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на 

протокола за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от 

страна на Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

6.5. Обособена позиция № 8 - 8 Хидразин хидрат 100 % - Активиран /64% хидразин

-  n 2h 4/

> Срок за изпълнение на доставките до 7 (седем) работни дни след получаване на 

писмена заявка;

> Срок за подмяна и/или друго неточно изпълнение до 5 (пет) работни дни след 

изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

> Срок на годност 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на 

протокола за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от 

страна на Възложителя;

> Срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от датата на 

издаване на фактурата.

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 техническото предложение на фирма „КАЛЦИТ” АД. 

Участникът не е оферирал срока за плащане на доставките, съгласно дадените в 

документацията указания по образец.

С оглед установените несъответствия, офертата на участника „КАЛЦИТ” АД” не 

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

отстранява от процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ инж. Павлин Костов -  гл. инж. ЕР /

ЧЛЕНОВЕ:

/ Видин миден химик ХВО /

i
/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 24.08.2018г.
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П Р О Т О К О Л
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На 30.08.2018г, в 11:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на химични реагенти за нуждите на 

„Топлофикация -  Сливен” ЕАД », назначена със Заповед № 146/17.08.2018г, в състав: 

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Павлин Костов -  гл. инж. ЕР при „Топлофикация- Сливен’ ЕАД

ЧЛЕНОВЕ: 1. Видин Видев -  химик ХВО 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 ценовите предложения на участниците:

1. „ПРОМАР” ООД -  гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 5, вх. № 06- 

97/23.07.2018г.

1.1. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

Ценово предложение:

-  Единична цена: 115,00 лв.

-  Обща стойност: 8 625,00лв.

2. „Континвест” ООД - гр. София 1111, кв. „Гео Милев” ул. „Хубавка” № 6, вх. № 

07-66/ 13.08.2018г. -  11:25 часа.

2.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

Ценово предложение:

-  Единична цена: 645,00 лв.

-  Обща стойност: 96 750,00 лв.

2.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H7SO4

Ценово предложение:

-  Единична цена: 112,00 лв.

-  Обща стойност: 24 640,00лв.
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2.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

Ценово предложение:

-  Единична цена: 285,00 лв.

-  Обща стойност: 7 125,00 лв.

3. „ Х и м т ек с” О О Д  - гр. Димитровград 6400, ул. „Бузлуджа” № 33, вх. № 07-76/ 

15.08.2018г. -  09:19 часа.

3.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

Ценово предложение:

-  Единична цена: 582,00 лв.

-  Обща стойност: 87 300,00 лв.

3.2. Обособена позиция № 5 - Сярна киселина -  H7SO4

Ценово предложение:

-  Единична цена: 118,00 лв.

-  Обща стойност: 25 960,00 лв.

3.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

Ценово предложение:

-  Единична цена: 299,00 лв.

-  Обща стойност: 7 475,00 лв.

4. „ К А Л Ц И Т ” А Д  -  гр. Асеновград, област Пловдивска 4230, ПЗ ’’Север”, вх. № 07

77/ 15.08.2018г. -  09:20 часа. - Съгласно чл. 57 (1) от ППЗОП не се допуска до разглеждането 

на ценовите предложения.

5. „ С М А  М И Н Е Р А Л  Б У Р Г А С  В А Р ” Е О О Д , гр. Бургас 8002, кв. „Победа”, ул. 

„Чаталджа” 52, вх. № 07-78/ 15.08.2018г. -  11:16 часа.

5.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на Калциев оксид (СаО)

Ценово предложение:

-  Единична цена: 132,00 лв.

-  Обща стойност: 2 376 000,00 лв.

5.2. Обособена позиция № 2 Калциев хидроксид -  Са(ОН)?

Ценово предложение:

-  Единична цена: 172,88 лв.

-  Обща стойност: 12 966,00 лв.
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6 . „М ан ти  К О ” О О Д , гр. София 1309, ж.к. „Илинден”, бл. 18, вх. 1, вх. № 07-82/ 

16.08.2018г. - 10:32 часа.

6.1. Обособена позиция № 3 - Доставка на Натриев хидроксид -  NaOH.

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 538,00 лв.

-  Обща стойност: 80 700,00 лв.

6.2. Обособена позиция № 4 - Натриев хлорид -  NaCl.

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 118,00 лв.

-  Обща стойност: 8 850,00 лв.

6.2. Обособена позиция № 5 - Сярпа киселина -  H2SO4

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 127,00 лв.

-  Обща стойност: 27 940,00 лв.

6.3. Обособена позиция № 6 - Ферихлорид -  Течен.

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 295,00 лв.

-  Обща стойност: 7 375,00 лв.

6.4. Обособена позиция № 7 - Тринагриев фосфат -  NaiPOj

> Ценово предложение:

-  Единична цена: 1 450,00 лв.

-  Обща стойност: 8 700,00 лв.

6.5. Обособена позиция № 8 - 8 Хидразин хидрат 100 % - Активиран /64% хидразин

- N2H4/

'г  Ценово предложение:

-  Единична цена: 12,30 лв.

-  Обща стойност: 4 920,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/•инж. Павлин Костов -  гл. инж. ЕР /
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ЧЛЕНОВЕ:

/ Видин Видев 1 химик ХВО /

.Mkmi,........
/Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 07.09.2018г.


