ПРОТОКОЛ
На 25.10.2019г. в 11:10 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: « Изработка на обиколни
предпазители за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД », назначена със Заповед № 191/
25.10.2019г., в състав:

Комисии в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Вълев - н-к РЦ 1 при „Топлофикация - Сливен” ЕАД

ЧЛЕНОВЕ:

1. Стоян Ненов - р-л РТО при „Топлофикация - Сливен” ЕА
2. Константина Костадинова - експерт „ ОП “ при „Топлофикация - Сливен” ЕАД

отвори получените по реда на тяхното постъпване оферти, както следва:
1. „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД - гр. Кресна, ул. „Промишлена”,
Вх.№ 12-19/18.10.2019г. 09:55 часа.
2. „ЛЕЯСТОМ” ЕООД - Гр. Сливен 8800, Кв. „Клуцохор” бл. 16, вх. Б, ап. 4,
Вх.№ 12-25/18.10.2019г., 16.20 часа;

Комисията разгледа постъпилите оферти и констатира, че същите отговарят на изискванията
към предмета на поръчката. На 25.10.2019г. в 11:15 часа пристъпи към разглеждане на техническото
и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:

1. „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД - гр. Кресна, ул. „Промишлена”,
Вх.№ 12-19/18.10.2019г. 09:55 часа.
1.1 Техническо предложение:
1.1.1. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до 90 (деветдесет) работни
дни след получаване на моделна екипировка.
1.1.2. Предлаганият гаранционен срок е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на за
въвеждането на стоката в експлоатация.
1.1.3. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на несъответствие с
предоставените му от Възложителя чертежи в срок до 30 (тридесет) календарни дни.
1.1.4. Предлаганият срок на плащане на услугата да е както следва:
> 50% авансово с получаване не моделната екипировка;
> 50% преди експедицията на стоката;
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1.2. Ценово предложение:

№

Описание на услугата

Изработка на обиколен предпазител —по
Чертеж № 3KUP-400-099/
Малък челен предпазител - по Чертеж №
2KUP-400-061
Голям челен предпазител - по Чертеж №
2KUP-400-238

1.
2.
3.

К-во
(мярка)

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща стойност
в лева без ДДС

310 броя

173,70

53 847,00

49 броя

173,70

8511,30

25 броя

289,50

7237,50

Обща стойност на поръчката:

69 595,80

2. „ЛЕЯСТОМ” ЕООД - Гр. Сливен 8800, Кв. „Клуцохор” бл. 16, вх. Б, an. 4,
Вх.№ 12-25/18.10.2019г., 16.20 часа;
2.1. Техническо предложение:
2.1.1. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до 90 (деветдесет)
календарни дни след получаване на моделна екипировка.
2.1.2. Предлаганият гаранционен срок е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
въвеждането на стоката в експлоатация.
2.1.3. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на несъответствие с
предоставените му от Възложителя чертежи в срок до 30 (тридесет) календарни дни.
2.1.4. Предлаганият срок на плащане на услугата да е както следва:
> 30% авансово с получаване на моделна екипировка;
> 30% преди експедиция на стоката;
> окончателно 40% до 60 (шестдесет) календарни дни след доставка на стоката, при подписан
двустранно приемо-предавателен протокол и издадена данъчна фактура.

2.2. Ценово предложение:

№

1.
2.
3.

Описание на услугата

Изработка на обиколен предпазител - по
Чертеж № 3KUP-400-099/
Малък челен предпазител- по Чертеж
№2KUP-400-061
Голям челен предпазител - по Чертеж №
2KUP-400-238

К-во
(мярка)

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща стойност
в лева без ДДС

310 броя

126,12

39 097,20

49 броя

126,12

6179,88

25 броя

212,90

5322,50

Обща стойност на поръчката:

50 599,58
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II. Оценяване на офертите: Критерии за възлагане - Най-ниска цена

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА:

Обща стойност в
лева без ДДС

Участник
1

„ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД

69 595,80

2

„ЛЕЯСТОМ” ЕООД

50 599,58

III. Класиране на участниците:
I-во място - „ЛЕЯСТОМ” ЕООД
II-ро място - „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД

Комисията предлага участника:

„ЛЕЯСТОМ” ЕООД, класиран на първо място за Изпълнител в обществена поръчка с
предмет: « Изработка на обиколни предпазители за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД »
с обща стойност на поръчката 50 599,58 лв.

Този протокол се състави на 29.10.2019г. и заедно с цялата документация се предава на
Възложителя за утвърждаване.

Председател: ...
/ инж. Веселин ВъЛев - н-^к РЦ 1 /
/инж. Павлин

директор/
1 9

/О )

(получил протокола н а ........ ЛК....2019г.)
/ Стоян Ненов /гр-л РТО при /
(приел протокола на .

19.............
(10 .2019г.)

/ Константцма Костадинова - експерт „ ОП “ /
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