ПРОТОКОЛ
за предаване на получените оферти на председателя на комисията

Днес 25.02.2019г. съгласно чл. 48, ал 6 от ППЗОП и Заповед JVs 27/25.02.2019г.
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. 2 от ЗОП с предмет: « Изграждане на обсадни диги и
клетка 1 на депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД » се
представят на председателя на комисията следните получени оферти:

1. „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД - гр. Сливен 8800, ул. „Сава Филаретов” №29,
тел.: 0889523781, e-mail: usm promstrov@abv.bg, Вх.№ 02-16/20.02.2019г. 11:33 часа
2. „ГЕО - КРИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Асеновска” №2, ет. 4, офис 14,
тел.: 0894499667, e-mail: geokri.ltd@gmail.com, Вх.№ 02-32/22.02.2019г. 10:20 часа

Предал офертите:
/Надежда Иванова - Експерт обществени поръчки/

Приел офертите:
/ инж. Иван Владимиров гл. инженер РИЕ /

ПРОТОКОЛ
ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
На 25.02.2019г. в 11 ;00 часа комисията за провеждане на публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: « Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на

депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД », назначена със Заповед
№ 2 7 / 25 . 02 .2019 г . в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Владимиров - гл. инженер РИЕ
ЧЛЕНОВЕ:

1
2.

при „Топлофикация

инж. Йордан Певецов - зам. н-к цех КТЦ при „Топлофикация

Сливен”

Сливен”

ЕАД

ЕАД

Надежда Иванова - експсрт О П при „Топлофикация - Сливен” ЕАД,

отвори получените оферти по реда на получаването им:

1. „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД - гр. Сливен 8800, ул. „Сава Филаретов” №29, тел.:
0889523781. e-mail: usm promstroyfajabv.bg. Вх.№ 02-16/20.02.2019г. 11:33 часа;
2. „ГЕО - КРИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Асеновска” №2, ет. 4, офис 14, тел.:
0894499667, e-mail: geokri.ltdia).gmail.com. Вх.№ 02-32/22.02.2019г. 10:20 часа.
Комисията провери и оповести тяхното съдържание за наличието на отделни
запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Техническото

предложение

и

пликовете

с

надпис

„Предлаганите

цеиови

параметри” бяха подписани от всички членове на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши действията по чл.
54, ал. 7 от ППЗОП и 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ инж. Иван Владимиров - гл. инженер РИЕ /
A

Ilk

^

ЧЛЕНОВЕ:
/ инз£.

,.

Певецов - зам. н-к цех КТЦ /

i

/Н адеж да И ванова - експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 25.02.2019г.

ПРОТОКОЛ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На 25.02.2019г. в 11:30 часа комисията за провеждане на публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: « Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на
депо за неоиасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД », назначена със Заповед
№ 27/25.02.2019г. в състав:
Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Иван Владимиров - гл. инженер РИЕ

при „Топлофикация - Сливен”

ЕАД

ЧЛЕНОВЕ:

1.

инж. Йордан Певецов - зам. н-к цех КТЦ при „Топлофикация - Сливен”

ЕАД
2. Надежда Иванова - експерт ОП при „Топлофикация - Сливен” ЕАД,
разгледа техническите предложения на участниците в процедурата.

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1.

„УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД - гр. Сливен 8800, ул. „Сава Филаретов” №29, тел.:

0889523781, e-mail: usm promstroy@,abv.bg, Вх.№ 02-16/20.02.2019г. 11:33 часа;
> Предлагат да изпълняват предмета на поръчката, съгласно приложена Техническа
спецификация.
> Съгласни са с обстоятелството, ако бъдат избрани за изпълнител Възложителят
да възлага изпълнението на обществената поръчка във време, съобразно своите нужди през
срока на действие на договора.
> Съгласни са срока за изпълнение на възложеното СМР да е до 60 (шестдесет)
календарни дни след получаване на писмена заявка.
> Предлагат срока на плащане на извършеното СМР: 60 /шестдесет/ работни дни
от подписан двустранен протокол придружен с маркшайдерски замер (преди и след
извършване на СМР) и дата на издаване на фактура.
> Приемат да отстраняват за своя сметка забележки във връзка с опазване околната
среда (въздух, води и почви), както и да носят цялата отговорност при констатирано
виновно поведение от контролни органи.

1

2. „ГЕО - КРИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Асеновска” №2, ет. 4, офис 14, тел.:
0894499667, e-mail: geokri ,ltd@ email .com, Bx.№ 02-32/22.02.2019r. 10:20 часа.
> Предлагат да изпълняват предмета на поръчката, съгласно приложена Техническа
спецификация.
> Съгласни са с обстоятелството, ако бъдат избрани за изпълнител Възложителят
да възлага изпълнението на обществената поръчка във време, съобразно своите нужди през
срока на действие на договора.
> Съгласни са срока за изпълнение на възложеното СМР да е до 60 (шестдесет)
календарни дни след получаване на писмена заявка.
> Предлагат срока на плащане на извършеното СМР: 60 /шестдесет/ работни дни
от подписан двустранен протокол придружен с маркшайдерски замер (преди и след
извършване на СМР) и дата на издаване на фактура.
> Приемат да отстраняват за своя сметка забележки във връзка с опазване околната
среда (въздух, води и почви), както и да носят цялата отговорност при констатирано
виновно поведение от контролни органи.

/ инж. Иван Владимиров - гл. инженер РИЕ /

ЧЛЕНОВЕ:
/ ин>£лЙордан Певецов - зам. н-к цех КТЦ /

/Над

,,

- експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 26.02.2019г.
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ПРОТОКОЛ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На 01.03.2019г. в 11:00 часа комисията за провеждане на публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: « Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на деио
за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД », назначена със Заповед №
27/25.02.2019г. в състав:
Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Владимиров - гл. инженер РИЕ
ЧЛЕНОВЕ:

при „Топлофикация - Сливен” ЕАД

1. инж. Йордан Певецов - зам. н-к цех КТЦ при „Топлофикация - Сливен” ЕАД
2.

Надежда Иванова - експерт ОП при „Топлофикация - Сливен” ЕАД, от

разгледа ценовите предложения по реда на постъпване на офертите, както следва:
I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1.

„УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД - гр. Сливен 8800, ул. „Сава Филаретов” №29, тел.:

0889523781, e-mail: usm promstroy@abv.bg, Вх.№ 02-16/20.02.2019г. 11:33 часа;

№ по
ред
1

Описание

Предварително подравняване на терена
Изгребване,

2

Общо к-во
(мярка)

транспортиране,

разстилане

Единична цена
в лева за 1
(мярка) без
ДДС

Обща стойност в
лева без ДДС

60, 00 лв.

2 400,00 лв.

100 000 м3

3,10 лв.

310 000,00 лв.

25 000 м3

4Д5 лв.

103 750,00 лв.

6,00 лв.

3 000,00 лв.

Обща стойност:

419 150,00 лв.

40 дка
и

уплътняване сгуропепелни маси от ППС Б
Извозване и изграждане на обсадни диги от
сгурен материал

3

4

намиращ се на основна

площадка

Опръстяване на външната част на обсадни диги

500 м3

> Ценово предложение - Обща стойност: 419 150,00 лв. без ДДС
1

2. „ГЕО - КРИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Асеновска” №2, ет. 4, офис 14, тел.
0894499667, e-mail: geokri.ltd@gmail.com. Вх.№ 02-32/22.02.2019г. 10:20 часа.

№ по
ред
1

Описание

Предварително подравняване на терена
Изгребване,

2

транспортиране,

разстилане

Общо к-во
(мярка)

Единична цена
в лева за 1
(мярка) без
ДДС

40 дка

70,00

2 800,00

100 000 м3

3,25

325 000, 00

25 000 м3

4,30

107 500, 00

7,00

3 500,00

Обща стойност в
лева без ДДС

и

уплътняване сгуропепелни маси от ППС Б
Извозване и изграждане на обсадни диги от
сгурен материал

3

4

намиращ се на основна

площадка

Опръстяване на външната част на обсадни диги

500 м3

Обща стойност:

438 800,00

> Ценово предложение - Обща стойност: 438 800,00 лв. без ДДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....... ..............

у

/

/ инж. Иван Владимиров - гл. инженер РИЕ /

/П
ЧЛЕН О ВЕ:......
/ инж. Йордан Певецов - зам. н-к цех КТЦ /

/Надежда Иванова - експерт „ Общ. Поръчки “/

Този протокол се състави на 01.03.2019г.
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ПРОТОКОЛ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № 27/25.02.2019г. за
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Изграждане

на

обсадни

диги

и

клетка

1 на

депо

за

неопасни

отпадъци

на

„Топлофикация- Сливен” ЕАД »
Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Владимиров ЧЛЕНОВЕ:

ГЛ.

инженер РИЕ

при „Топлофикация - Сливен” ЕАД

1. инж. Йордан Певецов - зам. н-к цех КТЦ при „Топлофикация - Сливен” ЕАД
2. Надежда Иванова - експерт ОП при „Топлофикация - Сливен” ЕАД,

разгледа и оцени офертите.

На 25.02.2019г. в 11:00 часа комисията, отвори получените оферти по реда на
получаването им, както следва:

1. „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД - гр. Сливен 8800, ул. „Сава Филаретов” №29, тел.:
0889523781, e-mail: usm promstrovPabv.bg. Вх.№ 02-16/20.02.2019г. 11:33 часа

2. „ГЕО - КРИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Асеновска” №2, ет. 4, офис 14, тел.:
0894499667, e-mail: geokri.ltd(5)gmail.com, Вх.№ 02-32/22.02.2019г. 10:20 часа
Комисията оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Техническите предложения на участниците и пликовете с надпис “Предлагани ценови
параметри” бяха подписани от всички членове на комисията.
Комисията продължи работата, като извърши действията по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и 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.
По-късно

комисията

разгледа

техническите

предложения

на

участниците

в

процедурата.

1

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

1.1.

..УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД -

гр

.

Сливен 8800, ул. „Сава Филаретов” №29, тел.:.

0889523781. e-mail: usm promstrov@abv.bg, Вх.№ 02-16/20.02.2 0 19г. 11:33 часа;
> Предлагат да изпълняват предмета на поръчката, съгласно приложена Техническа
спецификация.
> Съгласни са с обстоятелството, ако бъдат избрани за изпълнител Възложителят да
възлага изпълнението на обществената поръчка във време, съобразно своите нужди през срока
на действие на договора.
> Съгласни са срока за изпълнение на възложеното СМР да е до 60 (шестдесет)
календарни дни след получаване на писмена заявка.
> Предлагат срока на плащане на извършеното СМР: 60 /шестдесет/ работни дни от
подписан двустранен протокол придружен с маркшайдерски замер (преди и след извършване на
СМР) и дата на издаване на фактура.
> Приемат да отстраняват за своя сметка забележки във връзка с опазване околната
среда (въздух, води и почви), както и да носят цялата отговорност при констатирано виновно
поведение от контролни органи.

1.2. ..ГЕО - КРИ” ЕООД - гр. Сливен 8800. ул. „Асеновска” №2, ет. 4, офис 14, тел„
0894499667. e-mail: geokri.ltd@gmail.com, Вх.№ 02-32/22.02.2019г. 10:20 часа,
> Предлагат да изпълняват предмета на поръчката, съгласно приложена Техническа
спецификация.
> Съгласни са с обстоятелството, ако бъдат избрани за изпълнител Възложителят да
възлага изпълнението на обществената поръчка във време, съобразно своите нужди през срока
на действие на договора.

> Съгласни

са срока за изпълнение на възложеното СМР да е до 60 (шестдесет)

календарни дни след получаване на писмена заявка.
> Предлагат срока на плащане на извършеното СМР: 60 /шестдесет/ работни дни от
подписан двустранен протокол придружен с маркшайдерски замер (преди и след извършване на
СМР) и дата на издаване на фактура.
> Приемат да отстраняват за своя сметка забележки във връзка с опазване околната
среда (въздух, води и почви), както и да носят цялата отговорност при констатирано виновно
поведение от контролни органи.

На 01.03.2019г. в 11:00 часа комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис
“Предлагани ценови параметри” и оповести тяхното съдържание:

II. Кратко описание на ценовите предложения на участниците:

2.1.

„УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД - гр. Сливен 8800, ул. „Сава Филаретов” №29, тел.:

0889523781, e-mail: usm promstrov@,abv.bg. Вх.№ 02-16/20.02.2019г. 11:33 часа;

№ по
ред
1

Описание
Предварително подравняване на терена

Общо к-во
(мярка)

Единична
цена в лева за
1 (мярка) без
ДДС

Обща стойност в
лева без ДДС

60, 00 лв.

2 400,00 лв.

100 000 м3

3, 10 лв.

310 000,00 лв.

25 000 м3

4,15 лв.

103 750,00 лв.

6,00 лв.

3 000,00 лв.

Обща стойност:

419 150,00 лв.

40 дка

Изгребване, транспортиране, разстилане и
2

уплътняване сгуропепелни маси от ППС Б
Извозване и изграждане на обсадни диги от
сгурен материал намиращ се на основна

3

площадка
Опръстяване на външната част на обсадни

4

500 м3

диги

> Ценово предложение - Обща стойност: 419 150,00 лв. без ДДС
2.2.

„ГЕО - КРИ” ЕООД - гр. Сливен 8800, ул. „Асеновска” №2, ет. 4, офис 14, тел.:

0894499667, e-mail: geokri.ltd@gmail.com, Вх.№ 02-32/22.02.2019г. 10:20 часа.

№ по
ред
1

Описание

Предварително подравняване на терена

Общо к-во
(мярка)

Единична
цена в лева за
1 (мярка) без
и<

40 дка

70,00

2 800,00

100 000 м3

3,25

325 000,00

25 000 м3

4,30

107 500, 00

7,00

3 500,00

Обща стойност в
лева без ДДС

Изгребване, транспортиране, разстилане и
2

уплътняване сгуропепелни маси от ППС Б
Извозване и изграждане на обсадни диги от
сгурен материал намиращ се на основна

3

площадка
Опръстяване на външната част на обсадни

4

диги

500 м3

Обща стойност:

438 800,00 лв.

> Ценово предложение - Обща стойност: 438 800,00 лв. без ДДС
3

III. Оценяване на офертите: Критерий за възлагане - Най - ниска цена.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА:
№

Обща стойност в лева без ДДС

Участник:

1

„УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД

419 1 5 0 ,0 0 лв.

2

„ГЕО - КРИ” ЕООД

438 800, 00 лв.

Класиране на участниците:

1 място - „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД
2 място - „ГЕО - КРИ” ЕООД

Предложение за сключване на договор:
Комисията предлага участника:
1. „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД , класиран на първо място за Изпълнител обществена
поръчка с предмет: « Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни отпадъци
на „Топлофикация- Сливен” ЕАД ».

Този протокол се състави на 01.03.2019г. и е предаден на Възложителя заедно с цялата
документация.

Комисия в състав:

.

Председател:

^

s £

______

/ инж. Иван Владимиров /

Утвърдил:

j

Възложител: .. J
/m i

(получил протокола на .^ ...Т /.^....2 0 1 9 г.)
/ инж.^Йордан Певецов /

(приел протокола на

л^.:..2019г.
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/ Надежда Иванова /

Приложения към доклада:
1.

Протокол за отваряне на офертите;

2.

Протокол за разглеждане на Техническите предложения;

3.

Протокол за отваряне на ценовите предложения.
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