ПРОТОКОЛ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № 137/30.07.2019г.
за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: «
Доставка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД» 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

На председателя на комисията беше представена следната оферта:
1. „ТРИТОН” ООД – гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх. № 0877/29.07.2019г., 16:02 часа.
След обявяване на списъка с участника в процедура за възлагане на обществена
поръчка, членовете на комисията пристъпи към отваряне на офертата.
При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личностното състояние и критериите за подбор поставени от
възложителя, комисията 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.

На 30.07.2018г. в 11:30 часа комисията разгледа техническото предложение на
участника в процедурата.
І. Кратко описание на техническото предложение на участника:
1. „ТРИТОН” ООД – гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” № 4А, Вх.
№ 08-77/29.07.2019г., 16:02 часа.
1.1.1. Срок за изпълнение на доставките от позиция 1- 92 до 1 (един) работен
ден след получаване на писмена заявка.
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1.1.2. Срок за изпълнение на доставките от позиция 93-142 до 3 (три) работни
дни след получаване на писмена заявка.
1.1.3. Срок за изпълнение на доставките от позиция 143-168 до 10 (десет)
работни дни след получаване на писмена заявка.
1.1.4. Срок за подмяна на некачествена и/или увредена стока за собствена
сметка до 1(един) работен ден след изготвяне на констативен протокол от
представители на двете страни.
1.1.5. Участника е съгласен срока на плащане на доставките да е до 60
(шестдесет) дни от датата на издаване на фактурата за съответната доставка.
2. След проверка на техническото предложение на участника, комисията
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до по-нататъшно участие в процедурата. Офертата е оценена по показател (П2)
– Срок на доставка - 35 т.
На 06.08.2019г., съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви чрез
„Профил

на

купувача”

датата,

часа

и

мястото

за отваряне на пликa с

надпис: „Предлагани ценови параметри” на участника.
На 09.08.2019г. в 11:00 часа комисията отвори и разгледа ценовото предложение
на участника.
ІI. Кратко описание на ценовото предложение на участника:
2.1. „ТРИТОН” ООД – гр. Сливен, Вх. № 08-77/29.07.2019г., 16:02 часа.
 Ценово предложение – Обща стойност: 1 814,30 лв. без ДДС
III. Критерий за възлагане на поръчката - Оптимално съотношение
качество/цена.
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:

2

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.)
IV. Предложение за сключване на договор:
Комисията предлага единственият участник „ТРИТОН” ООД за Изпълнител на
обществена поръчка с предмет: « Доставка на метални изделия за нуждите на
"Топлофикация – Сливен" ЕАД ».

Този протокол се състави на 13.08.2019г. и е предаден на Възложителя заедно с
цялата документация.

Комисия в състав:
Председател _______П__________

Възложител: ………П…………..
/инж. Павлин Костов /

/ инж. Иван Владимиров – гл. инж. РИЕ /
Членове:
1._________П_________
/ инж. Веселин Вълев – н-к цех „Ремонтен 1” /

(получил протокола на 13.08.2019г.)
(приел протокола на 14.08.2019г.)

2._________П__________
/ Надежда Иванова – експерт „ Общ. Поръчки /

Приложения към настоящия протокол:
1. Протокол за отваряне на офертите;
2. Протокол за разглеждане на Техническите предложения;
3. Протокол за отваряне на ценовите предложения.
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