ПРОТОКОЛ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На 05.08.2019г. в 11:30 часа комисията за провеждане на публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: « УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И
ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И
ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН" ЕАД », назначена със Заповед № 135/16.07.2019г. в състав:
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

инж. Иван Владимиров – гл. инж. РИЕ при „Топлофикация – Сливен” ЕАД
1. инж. Йордан Певецов – н-к цех алтернативни горива при „Топлофикация –

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

разгледа офертите по реда на тяхното постъпване, както следва:
1. “ИЗОПЕЩ” ООД – гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №39; тел.: 032/698 614,
факс: 032/ 675 991, тел.: 0888 809 273, office@izopesht.com, вх.№ 08-15/12.07.19г., 11:05
часа;
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването
на протокола за отваряне на оферти, участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставените документи са депозирани в срок с вх. № 0870/26.07.2019г., 09:35 часа., но не отговарят на изискванията за личностното състояние и на
критериите за подбор на възложителя, за това съгласно чл. 56. ал. 1 комисията не разглежда
техническите предложения на участника.
2. „РИМПЕКС” ООД – гр. София 1738, Район Панчарево, ул. „Самоковско шосе”
№ 2; тел: 0725/60550, e-mail: info@rimpex.net, вх.№ 08-23/15.07.19г., 10:56 часа;
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването
на протокола за отваряне на оферти, участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
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Допълнително предоставените документи са депозирани в срок с вх. № 0888/01.08.2019г. 09:18 часа и отговарят на изискванията за личностното състояние и на
критериите за подбор на възложителя.
2.1. Кратко описание на техническото предложение на участника:
2.1.1. Обособена позиция № 2 – Доставка на огнеупорни материали:
1. Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни дни след
получаване на писмена заявка.
2. Предлаганият гаранционен срок на доставените материали е до 36 (тридесет и
шест ) месеца, считано от датата на приемателно предавателния протокол.
3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и/или увредена стока за своя
сметка в срок до 5 (пет) работни дни след изготвяне на констативен протокол от
представители на двете страни.
4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от
датата на издаване на фактурата за съответната доставка.
3. „РЕФРАН” ЕООД – гр. София, ул. „Пирински проход” № 37А, ет. 5, тел.: 0898
753232, факс: 02/9589921, e-mail: info@refran.net, вх.№ 08-26/15.07.19г., 14:52 часа;
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването
на протокола за отваряне на оферти, участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставените документи са депозирани в срок с вх. № 0872/29.07.2019г., 09:55 часа и отговарят на изискванията за личностното състояние и на
критериите за подбор на възложителя.
3.1. Кратко описание на техническото предложение на участника:
3.1.1. Обособена позиция № 2 – Доставка на огнеупорни материали:
1. Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни дни след
получаване на писмена заявка.
2. Предлаганият гаранционен срок на доставените материали е до 2 (два) месеца,
считано от датата на приемо- предавателния протокол.
3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и/или увредена стока за своя
сметка в срок до 5 (пет) работни дни след изготвяне на констативен протокол от
представители на двете страни.
4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 61 (шестдесет и един ) работни
дни от датата на издаване на фактурата за съответната доставка.
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4. „АЛ СТРОЙ 77” ЕООД – гр. Айтос, ул. „Стоян Деверджиев” № 43, тел.: 0884
405 095, e-mail: alstroi@gmail.com, вх.№ 08-27/15.07.19г. 15:31 часа
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването
на протокола за отваряне на оферти, участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставените документи са депозирани в срок с вх. № 0881/30.07.2019г., 14:37 часа и отговарят на изискванията за личностното състояние и на
критериите за подбор на възложителя.
4.1. Кратко описание на техническото предложение на участника:
4.1.1. Обособена позиция№ 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни
работи:
1. Предлаганият срок за началото на изпълнение на услугата е до 4 (четири)
работни дни след получаване на писмена заявка.
2. Предлаганият гаранционен срок за извършената услуга е 12 (дванадесет)
месеца, считано от датата на приключване на изпълнението.
3. Предлаганият срок за отстраняване на констатирано лошо или друго неточно или
частично изпълнение при отклонение от изискванията на Възложителя е до 2 (два) работни
дни, след изготвяне на констативен протокол от представителите на двете страни за сметка
на Изпълнителя.
4. Предлаганият срок на плащане на услугата е 60 (шестдесет) работни дни от
датата на издаване на фактурата за съответната услуга придружен с протокол за
извършените дейности.
4.1.2. Обособена позиция№ 4 – Заготовка от поцинкована ламарина:
1. Предлаганият срок за изработка е до 5 (пет) работни дни след получаване на
писмена заявка.
2. Предлаганият гаранционен срок на използвания материал за извършване на
услугата 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приключване на изпълнението.
3. Предлаганият срок за отстраняване на констатирано лошо или друго неточно или
частично изпълнение при отклонение от изискванията на Възложителя е до 2 (два) работни
дни след изготвяне на констативен протокол от представителите на двете страни за сметка
на Изпълнителя.
4. Предлаганият срок на плащане на услугата е 60 (шестдесет) работни дни от
датата на издаване на фактурата за съответната услуга придружен с протокол за
извършените дейности.
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5. „ТРИТОН” ООД – гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” №4 А, тел: 044/625131,
факс; 044 662388, e-mail: tritonbg@abv.bg, вх. 08-28/15.07.19г. 15:43 часа.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването
на протокола за отваряне на оферти, участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставените документи са депозирани в срок с вх. № 0876/29.07.2019г., 16:00 часа и отговарят на изискванията за личностното състояние и на
критериите за подбор на възложителя.
5.1. Кратко описание на техническото предложение на участника:
5.1.1. Обособена позиция№ 3 – Доставка на топло изолационни материали:
1. Предлаганият срок за изпълнение на доставките до 5 (пет) работни дни след
получаване на писмена заявка.
2. Предлаганият гаранционен срок за доставените материали до 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на приемо- предавателния протокол.
3. Предлаганият срок за подмяна на некачествената и/или увредена стока за своя
сметка в срок до 5 (пет) работни дни след изготвяне на констативен протокол от
представители на двете страни.
4. Предлаганият срок на плащане на доставките: 60 (шестдесет) работни дни от
датата на издаване на фактурата за съответната доставка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………П…………..
/ инж. Иван Владимиров – гл. инж. РИЕ/
ЧЛЕНОВЕ: ………П…………..
/ инж. Йордан Певецов – н-к цех алтернативни горива /
………П…………..
/Надежда Иванова – експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 05.08.2019г.
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