ПРОТОКОЛ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На 09.08.2019г. 11:00 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

Въз основа на Протокол за разглеждане на техническото предложение след оценяване на
подадената оферта по показател (П2), комисията се събра в редовен състав за отваряне на
пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника „ТРИТОН” ООД.
На заседанието не присъстваха представители на участника и/или други трети лица.
I. Преди да пристъпи към отваряне на ценовите предложения, председателят на
комисията обяви резултатите от оценяването на допуснатия участник по другия показател, извън
ценовото предложение.
II. На следващо място, комисията пристъпи към отваряне на запечатания,
непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и оповести неговото съдържание,
както следва:
 Ценово предложение – Обща стойност: 1 814,30 лв. без ДДС
След извършването на тези действия, комисията пристъпи към разглеждане на ценовото
предложение,за съответствие с предварително обявените условия, както и да приложи и присъди
точки съгласно методиката за оценка на офертите. Комисията разгледа и установи, че ценовото
предложение на участника съответстват на изискванията на Възложителя, разписани в
документацията за обществената поръчка. Комисията не установи наличието на грешки или
пропуски в тях.
Предвид обективния факт, че „ТРИТОН” ООД е единствен участник в процедурата, то
съобразно заложената методика за оценка същият автоматично получава 65 т. на показател (П1) Ценово предложение.
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III.

ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

КОМПЛЕКСНА

ОЦЕНКА

НА

ОФЕРТАТА

В

ПРОЦЕДУРАТА, СЪОБРАЗНО МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА
Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. Съобразно заложената
методика на оценка подлежи всяко предложение, отговарящо на изискванията на възложителя, а
класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка
оферта „Комплексна оценка". Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто)
точки и се изчислява по следната формула:
КО = П1 (Ценово предложение) + П2 (Срок на доставка).
Съобразно горното и предвид работата на комисията до този момент, участникът
„ТРИТОН” ООД получава КО от 100 т. (КО = 35 + 65 = 100 т.)

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

Този протокол се състави на 09.08.2019г.
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