П РОТОКОЛ
Днес 01.08.2017г. съгласно чл. 48, ал 6 от ППЗОП и Заповед № 095/01.08.2017г. 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: « Основно
охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД » се
представят

на

председателя

на

комисията

следните

получени

оферти:

1. „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” №
115 Г, Б1Д Мегапарк, ет. , офис „С”, Вх.№ 07-24/28.07.2017г., 09:40 часа;
2. Обединение „БТЕ-ЕКО” -

гр. София 1700, район Лозене, ул. „Леа

Иванова” № 2 вх. В2, Вх.№ 07-26/31.07.2017г., 08:43 часа;
3. „ЕКО- КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр. Бургас, к-с „Славейков”,
бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, Вх.№ 07-28/31.07.2017г., 09:17 часа.

Предал офертите:..........

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

/Надежда Иванова - Експерт обществени поръчки/

ПРОТОКОЛ
На 01.08.2017г. в 11:00 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти
в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: « Основно
охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД »,
назначена със № 095/ 01.08.2017г., в състав:

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божана Караманова - Еколог при „Топлофикация - Сливен” ЕАД

ЧЛЕНОВЕ:

1. Пламена Георгиева - Адвокат при „Топлофикация - Сливен” ЕАД
2. Надежда Иванова - експерт „ ОП “ при „Топлофикация - Сливен” ЕАД,

отвори получените по реда на тяхното постъпване оферти, както следва:

1. „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Вх.№ 07-24/28.07.2017г., 09:40 часа;
2. Обединение „БТЕ-ЕКО” - Вх.№ 07-26/31.07.2017г., 08:43 часа;
3. „ЕКО- КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - Вх.№ 07-28/31.07.2017г., 09:17
часа.
Комисията разгледа постъпилите оферти, констатира че същите отговарят на
изискванията към предмета на поръчката и на 01.08.2017г. в 11:00 часа пристъпи към
разглеждане на техническото и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:
« Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен”
ЕАД »,

1.1. „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 Г,
БЦ Мегапарк, е т ., офис „С”
1.1.1. Техническо предложение:
1.
техническите

Участникът е съгласен при изпълнението предмета на поръчката ще бъдат спазени
изисквания

на Възложителя

и

посоченият

обем

дейности,

съгласно

Техническата спецификация към обществената поръчка.
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2. Участникът е съгласен с начина на изпълнение на поръчката:
Поръчката се изпълнява поетапно, в срок до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на
сключване на договора. Междинните срокове за отделните етапи са както следва:
> Плановете се изготвят и предоставят на компетентния орган за становище ( РИОСВ - гр.
Стара Загора ) и съгласуване ( ИАОС - гр. София ) в срок до 1 месец след сключване на договора.
Възложителят трябва да бъде информиран за стартирането на процедурата по съгласуване на
Плановете.
> Плановете за вземане на проби се считат за изготвени след съгласуването им от
Компетентния орган - ИАОС.
> Извършване на пробовземането и изпитването се извършва в срок от 12 /дванадесет/
месеца, считано от датата на стартиране на „План за вземане на проби за изпитване на отпадъците
с цел основно охарактеризиране”.
г

Докладите от основното охарактеризиране се изготвят след приключване на плана за

изпитване на отпадъците - до 1 месец след приключване на пробовземането и изпитването.
3. Участникът е съгласен с начина и срока на плащане:
Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след
подписване на приемо - предавателен протокол за извършената услуга, представяне на
документи по чл. 456 ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на
фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС.
Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и
плащанията са:
> Авансово плащане - от 5 до 10 работни дни след сключване на договор,в размер до 20%
от договорената сум а;
> Междинно плащане (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената
сума;
> Междинно плащане (2) - след представяне на отчет, в размер до 20% от договорената
сума;
> Окончателно плащане - след съгласуване на внесения доклад от извършеното
основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат
да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.
4. Участникът е съгласен с обстоятелството:
Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени, съгласно нормативните
изисквания и отговорността за неправилно или недостатъчно количество взети проби да е за
наша сметка.
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1.1.2. Ценово предложение
> Предлаганата обща стойност на договора е 48 000 лв. без ДДС.

1.2. Обединение „БТЕ-ЕКО” - гр. София 1700, район Лозене, ул. „Леа Иванова” № 2
вх. В25
1.2.1. Техническо предложение:

1. Участникът е съгласен при изпълнението предмета на поръчката ще бъдат спазени
техническите

изисквания

на Възложителя

и

посоченият

обем дейности,

съгласно

Техническата спецификация към обществената поръчка.
2. Участникът е съгласен с начина на изпълнение на поръчката:
Поръчката се изпълнява поетапно, в срок до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на
сключване на договора. Междинните срокове за отделните етапи са както следва:
> Плановете се изготвят и предоставят на компетентния орган за становище ( РИОСВ - гр.
Стара Загора ) и съгласуване ( ИАОС - гр. София ) в срок до 1 месец след сключване на договора.
Възложителят трябва да бъде информиран за стартирането на процедурата по съгласуване на
Плановете.
> Плановете за вземане на проби се считат за изготвени след съгласуването им от
Компетентния орган - ИАОС.
> Извършване на пробовземането и изпитването се извършва в срок от 12 /дванадесет/
месеца, считано от датата на стартиране на „План за вземане на проби за изпитване на отпадъците
с цел основно охарактеризиране”.
г

Докладите от основното охарактеризиране се изготвят след приключване на плана за

изпитване на отпадъците - до 1 месец след приключване на пробовземането и изпитването.
3. Участникът е съгласен с начина и срока на плащане:
Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след
подписване на приемо - предавателен протокол за извършената услуга, представяне на
документи по чл. 456 ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на
фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС.
Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и
плащанията са:
> Авансово плащане - от 5 до 10 работни дни след сключване на договор,в размер до 20%
от договорената сум а;
> Междинно плащане (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената
сума;
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> Междинно плащане (2) - след представяне на отчет, в размер до 20% от договорената
сума;
> Окончателно плащане - след съгласуване на внесения доклад от извършеното
основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат
да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.
4. Участникът е съгласен с обстоятелството:
Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени, съгласно нормативните
изисквания и отговорността за неправилно или недостатъчно количество взети проби да е за
наша сметка.
1.2.2. Ценово предложение:
> Предлаганата обща стойност на договора е 39 000лв. без ДДС.

1.3.

„ЕКО- КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр Бургас, к-с „Славейков”, бл

126, вх. А, ет. 3, офис 9
1.3.1 Техническо предложение:
1. Участникът е съгласен при изпълнението предмета на поръчката ще бъдат спазени
техническите

изисквания

на Възложителя

и

посоченият обем

дейности,

съгласно

Техническата спецификация към обществената поръчка.
2. Участникът е съгласен с начина на изпълнение на поръчката:
Поръчката се изпълнява поетапно, в срок до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на
сключване на договора. Междинните срокове за отделните етапи са както следва:
> Плановете се изготвят и предоставят на компетентния орган за становище ( РИОСВ - гр.
Стара Загора ) и съгласуване ( ИАОС - гр. София ) в срок до 1 месец след сключване на договора.
Възложителят трябва да бъде информиран за стартирането на процедурата по съгласуване на
Плановете.
> Плановете за вземане на проби се считат за изготвени след съгласуването им от
Компетентния орган - ИАОС.
> Извършване на пробовземането и изпитването се извършва в срок от 12 /дванадесет/
месеца, считано от датата на стартиране на „План за вземане на проби за изпитване на отпадъците
с цел основно охарактеризиране”.
г

Докладите от основното охарактеризиране се изготвят след приключване на плана за

изпитване на отпадъците - до 1 месец след приключване на пробовземането и изпитването.
3. Участникът е съгласен с начина и срока на плащане:
Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след
подписване на приемо - предавателен протокол за извършената услуга, представяне на
документи по чл. 456 ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на
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фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС.
Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и
плащанията са:
> Авансово плащане - от 5 до 10 работни дни след сключване на договор,в размер до 20%
от договорената сум а;
> Междинно плащане (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената
сума;
> Междинно плащане (2) - след представяне на отчет, в размер до 20% от договорената
сума;
> Окончателно плащане - след съгласуване на внесения доклад от извършеното
основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат
да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.
4. Участникът е съгласен с обстоятелството:
Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени, съгласно нормативните
изисквания и отговорността за неправилно или недостатъчно количество взети проби да е за
наша сметка.

1.3.2. Ценово предложение:
> Предлаганата обща стойност на договора е 40 956лв. без ДДС.

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

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Участник

Обща стойност в
лева без ДДС

1

„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

48 000лв.

2

Обединение „БТЕ-ЕКО”

39 000лв.

3

„ЕКО- ТСОИСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

40 956лв.
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III. Класиране на участниците:

1-во място - Обединение „БТЕ-ЕКО”
П-ро място - „ЕКО- КОНСУЛ Т-Н НЖЕНЕРИНГ” ООД
III - то място - „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Комисията предлага участника:

Обединение „БТЕ-ЕКО”, класиран на първо място за Изпълнител в обществена

поръчка с предмет:

« Основно

охарактеризиране

на

отпадъци

генерирани

от

„Топлофикация- Сливен” ЕАД ».

Този протокол се състави на 14.08.2017г. и се предава на Възложителя за
утвъпжлаване.

_—

/Пламена Георгиева - адвокат/
(приел протокола на

.......2017г.)

/Надежда Иванова - експерт „ Общ. Поръчки “/

6

