ПРОТОКОЛ
Днес 19.02.2018г. съгласно чл. 48, ал 6 от ППЗОП и Заповед № 026/19.02.2018г.
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.З от ЗОП с предмет: « Доставка на
електроматериали за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД » се представят
на

председателя

на

комисията

следните

получени

1. „ЕЛ - ПИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Лъдженска” № 7

Предал оф ерти те:.........

........................................

/Надежда Иванова - Експерт обществени поръчки/

Приел офертите:
/ инж. Павлин Костов - гл. инж. РЕ /

оферти:

ПРОТОКОЛ

ь-

На 19.02.2018г. в 13:10 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените
оферти в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: « Доставка на
електроматериали за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД », назначена със №
026/ 19.02.2018г., в състав:

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

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Христо Богов - н-к Ел. Цех КИП и А при „Топлофикация - Сливен” ЕАД;
2. Надежда Иванова - експерт „ ОП “ при „Топлофикация - Сливен” ЕАД,

и в присъствието на Петра Найденова Иванова - управител на фирма „ЕЛ - ПИ” ЕООД, отвори
единствената получена оферта:

1. „ЕЛ - ПИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Лъдженска” № 7, Вх.№ 0148/15.02.2018110:28 часа;
Комисията разгледа постъпилата оферта,

констатира че

същата отговаря

на

изискванията към предмета на поръчката и на 19.02.2018г. в 13:15 часа пристъпи към
разглеждане на техническото и ценовото предложение на участника.

I. Кратко описание на предложението на участника:

1. „ЕЛ - ПИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Лъдженска” № 7, Вх.№ 0148/15.02.2018г., 10:28 часа;

1.1. Техническо предложение:
1.1.1. Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни дни след
получаване на писмена заявка.
1.1.2. Предлаганият гаранционен срок от производителя и/или вносителя на изделията
- 12 (дванадесет) месеца.
1.1.3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и увредена стока за своя
сметка в срок до 3 (три) работни дни след изготвяне на констативен протокол от
представители на двете страни.
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1.1.4.

Предлаганият срок на плащане на доставките: 65 (шестдесет и пет) дни от

датата на издаване на фактурата за съответната доставка.

*

1.2. Ценово предложение
> Предлаганата обща стойност е 6 338,19 лв. без ДДС

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

Комисията предлага участника:

„ЕЛ - ПИ” ЕООД, класиран за Изпълнител в обществена поръчка с предмет:
« Доставка на електроматериали за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД ».

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

П редседател:..........

............

/ инж. Павлин Костов - гл. инж. РЕ /

(получил л
(приел протокола на . ,?.<г

. .........2018г.)

/Надежда Иванова - експерт „ Общ. Поръчки “/
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