ПРОТОКОЛ
ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
На 30.07.2019г. в 11:10 часа комисията за провеждане на публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: « Доставка на метални изделия за нуждите
на "Топлофикация – Сливен" ЕАД », назначена със Заповед № 137/30.07.2019г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Владимиров – гл. инж. РИЕ, при „Топлофикация- Сливен” ЕАД
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Веселин Вълев – н-к цех „Ремонтен 1” при „Топлофикация- Сливен” ЕАД
2. Надежда Иванова – експерт ОП при „Топлофикация- Сливен” ЕАД

На председателя на комисията беше представена следната оферта:
1. „ТРИТОН” ООД – гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 0877/29.07.2019г., 16:02 часа.
Преди да пристъпи към отваряне на офертата, комисията подписа декларации по чл.
51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията
пристъпи към отваряне на офертата и оповести нейното съдържание:
Оферта с Вх. № 08-77/29.07.2019г., 16:02 часа от участника „ТРИТОН” ООД е в
запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка, в която съдържа отделен,
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Съгласно разпоредбите на
чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха техническото предложение
на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащи се в офертата.
При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личностното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя,
комисията 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.

С това работата на комисията по разглеждане на получените оферти приключи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П…………..
/инж. Иван Владимиров – гл. инж. РИЕ/
ЧЛЕНОВЕ: ………П…………..
/инж. Веселин Вълев – н-к цех „Ремонтен 1”/
………П…………..
/Надежда Иванова – експерт ОП /

Този протокол се състави на 02.08.2019г.

